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   الشعب الفلسطيني ال ترشوه أموال فياض: المقاومة في الضفةانطالقمشعل يدعو إلى  .1

س المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل إن حركته تواجه تحديات ضخمة في قال رئي: دمشق
الضفة الغربية المحتلة كقوة ضد الكيان الصهيوني، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني ال ترشوه أموال فياض 

أن النضال المسلح له قبول كبير بين السكان في األراضي المحتلة "وأضاف  .وال قمع أجهزة دايتوان
  ".2007سع حركة فتح المنافسة نفوذها منذ أحداث  حزيران حيث تو

في اجتماع حضره سياسيون وكتاب ومفكرون بارزون يعارضون عملية  وقال مشعل مساء السبت
المقاومة تواجه : "التسوية التي تشرف عليها الواليات المتحدة بين سلطة اوسلوا والكيان الصهيوني

بدون تغيير المشهد في الضفة الغربية بانطالق "وتابع  ".تحديات ضخمة خاصة في الضفة الغربية
إن المقاومة : "وقال ".المقاومة في وجه االحتالل واالستيطان اإلسرائيلي فثوابتنا عرضة للزوال والتدمير

هذا "وأضاف  ".المسلحة فقط ستحافظ على القضية الفلسطينية حية رغم المساعدات الغربية لعباس وقواته
أن حماس تعارض "وأكد  ".سطيني ال ترشوه أموال سالم فياض وال قمع أجهزة دايتونالشعب الفل

محادثات التسوية التي تشرف عليها الواليات المتحدة ألنه سيترتب عليها بيع الحقوق الفلسطينية بما فيها 
أنَّه ال "اف وأض ". وحق الالجئين الفلسطينيين في العودة1967منذ عام " إسرائيل"األراضي التي احتلتها 

يتحدث عن اتفاق تجاري أو تحقيق أرباح وأن رأس المال الوحيد للفلسطينيين هو األرض والهوية 
  ".والكرامة

برئيس مجلس الشورى اإلسالمي اإليراني علي الريجاني من جهة أخرى التقى خالد مشعل مساء األحد 
   . التحاد البرلمانات اآلسيويةالذي وصل العاصمة السورية دمشق للمشاركة في المؤتمر الخامس

وردا على أسئلة الصحفيين عقب االجتماع قال مشعل إنه تم التباحث والنقاش مع الريجاني حول 
الظروف الراهنة التي تمر بها القضية الفلسطينية، والملفات المتعلقة بها ومن بينها موضوع المصالحة 

الحلول المطروحة حيال هذه الملفات، وبعد الوطنية بين حركتي حماس وفتح، وموضوع المفاوضات و
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االجتماع الثنائي أقام الريجاني مأدبة عشاء جمعت إضافة لمشعل ممثلين عن فصائل المقاومة 
  .الفلسطينية

  28/11/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   للداخليةإضافةفياض يتمسك بالمالية ويمنح الخارجية لفتح ": القدس العربي" .2
االحد بأن رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض " القدس العربي "د مصدر فلسطيني مسؤول لـاك: رام اهللا

تمسك بوزارة المالية التي يتوالها حاليا، رافضا بشكل قاطع فكرة التنازل عنها لصالح حركة فتح التي 
  .طالبت باجراء تغيير على الحكومة الفلسطينية
لمجلس الثوري لحركة فتح في دورة اجتماعاته التي بدأت وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابلغ ا

االربعاء الماضي بانه طلب من فياض اجراء تعديل او تغيير وزاري على الحكومة الفلسطينية، وذلك 
استجابة لقرار وتوصية المجلس في دورته السابقة بضرورة اجراء تغيير على الحكومة الفلسطينية 

  .الةومشاركة حركة فتح بها بصورة فع
واشار المصدر الى أن فياض الذي عاد الى رام اهللا عقب زيارة لليابان شرع باالتصاالت والمشاورات 
بشأن الذي يريده عباس هل هو اجراء تغيير وزاري اي اعادة تشكيل الحكومة من جديد التزاما بالقانون، 

  .ام المطلوب تعديل وزاري؟
 حقائب وزارية سيكون هناك تغيير 8 اجراء تغيير يطال والمح المصدر الى ان فياض اوضح بانه اذا تم

وزاري يستوجب ان تؤدي الحكومة المرتقبة اداء القسم القانوني امام الرئيس مرة اخرى، اال انه اوضح 
 حقائب وزارية 5بان التوجه حاليا يسير باتجاه اجراء تعديل وزاري، وذلك من خالل اجراء تغيير يطال 

ء لحقائب وزارية شاغرة مثل وزارة االسكان واالشغال العامة التي استقال منها اضافة الى تعيين وزرا
الدكتور محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لفتح ووزارة شؤون القدس التي يتوالها فياض حاليا عقب 

 حقائب 10 ـ 7ولم يستبعد المصدر ان يجري تغيير وزاري يطال ما بين  .استقالة حاتم عبد القادر منها
  .وزارية

وال بد من الذكر ان التغيير اذا طال ثلث الحكومة فانها ستكون حكومة جديدة يلزمها القانون االساسي 
  .الفلسطيني بأداء اليمين القانونية لجميع اعضائها بمن فيهم رئيس الوزراء

واكد المصدر الذي طلب الكشف عن اسمه بحجة انه غير مخول بالحديث حول الحكومة بان وزارة 
لخارجية التي يشغلها الدكتور رياض المالكي ستذهب لحركة فتح اضافة لوزارة الداخلية التي يشغلها ا

  .حاليا الدكتور سعيد ابو علي احد كوادر فتح
بأن فياض عبر عن رغبته بأن يكون وزير الداخلية من حركة فتح اال انه من  وعلمت القدس العربي

شارة الى امكانية ان يتولى مدير المخابرات العامة اللواء ماجد داخل المؤسسة االمنية الفلسطينية في ا
  .فرج حقيبة الداخلية في الحكومة القادمة

 بأن هناك اسماء مطروحة للخارجية مثل ابراهيم خريشة "القدس العربي"واوضحت مصادر فلسطينية لـ
  .سفير فلسطين لدى هيئة األمم المتحدة في جنيف

غيير وزارة الخارجية ووزارة الداخلية واالسكان واالشغال العامة، اضافة ورجحت المصادر ان يطال الت
لوزارة التربية والتعليم العالي والسياحة واالثار ووزارة الصحة ووزارة االسرى والمحررين، ووزارة 
شؤون القدس، ووزارة الثقافة والشؤون االجتماعية، وذلك اذا حسم االمر خالل المشاورات الجارية 

  .اجراء تغيير وزاري وليس تعدياللصالح 
 االحد بأن ايا من اعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح لن "القدس العربي"واكد مصدر فلسطيني مطلع لـ

  .يكون في الحكومة الفلسطينية القادمة
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 طالبا عدم ذكر اسمه االرئيس لم يبد تحفظا فقط بل ابدى "القدس العربي"واضاف المصدر قائال لـ
، مضيفا االرئيس لن يسمح ولن يقبل ان يتولى احد من اعضاء الصف االول في 'ر عاديةمعارضة غي

، مشيرا الى ان الباب مفتوحا امام اعضاء الثوري لتولي حقائب وزارية 'حركة فتح اي منصب وزاري
من ، منوها الى ان هناك قرارا 'لجنة مركزية ال، قوال واحدا، ال. حيث قال االثوري نعم التشريعي نعم

  .عباس بعدم تولي اي من اعضاء المركزية حقائب وزارية
  29/11/2010القدس العربي، لندن، 

  
  تحّمل فتح مسؤولية عدم دخول قيادييها لغزةفي غزة الحكومة  .3

طاهر النونو الناطق باسم الحكومة   ان غزة من 28/11/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، ذكر 
تتحمل "إصرارها على استمرار اختطاف المربية تمام أبو سعود؛ ، ب"فتح"الفلسطينية أكد أن حركة 

  ".مسؤولية عدم دخول قيادييها إلى قطاع غزة
توضيحا للحقائق حول زيارة وفد قيادي ): "11-28(وقال النونو، في تصريح صحفي صدر عنه األحد 

موافقة على زيارة من حركة فتح إلى قطاع غزة، فقد طلب قبل عدة أيام بعض الوسطاء من الحكومة ال
الوفد، وتم إبالغهم بوضوح أن على حركة فتح تقديم بادرة حسن نية واحدة وهي إطالق سراح المربية 
الفاضلة تمام أبو سعود قبل الزيارة، السيما أن استمرار اختطافها يشكل وصمة عار في جبين حركة 

  ".فتح
) إيرز( القياديان إلى معبر بيت حانون لم يصلنا أي رد حول الموضوع إلى أن وصل: "واستدرك قائالً

دون إطالق سراح المربية الفاضلة األخت تمام أبو سعود بل تضاعفت حملة االعتقاالت في صفوف 
  ".المواطنين بشكل كبير مما دفع إلى عدم السماح لهما بالدخول في ظل هذا االستهتار بالحالة الوطنية

ي عنق الحقيقة، ومحاولة الظهور بمظهر الضحية في مرة أخرى تحاول حركة فتح ل: "وأضاف النونو
الوقت الذي تمارس فيه أقسى أنواع التعذيب واالنتهاكات بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة المحتلة 

  ".بشكل غير مسبوق
ال عالقة له بالمصالحة الوطنية، وأن ادعاء بعض ناطقيها بأن الزيارة "وأكد على أن زيارة وفد فتح 

 األجواء ادعاءات باطلة، ألن تهيئة األجواء تتطلب إطالق سراح المعتقلين ووقف حمالت االعتقال لتهيئة
  ".وليس توزيع االتهامات وضرب عرض الحائط بالقيم الوطنية

ودعا الفصائل الوطنية إلى الوقوف إلى جانب المطلب الوطني العام بمنع االعتقاالت السياسية وإطالق 
  ".سيين باعتباره مطلباً جمعياً، وعدم الكيل بمكيالين في الشأن الوطني العامسراح المعتقلين السيا

حكومة ، أن  جيهان الحسينينقالً عن مراسلتهاالقاهرة من  29/11/2010الحياة، لندن، وأضافت 
وكان فتوح . روحي فتوح إلى قطاع غزة» فتح«المقالة رفضت عودة القيادي البارز في حركة » حماس«

لياً في القاهرة قادماً من األراضي الحجازية ألداء فريضة الحج، ينوي العودة نهائياً إلى قطاع الموجود حا
وقال . في غزة رفضت طلب عودته» حماس«غزة لإلقامة في مسقط رأسه مدينة رفح، لكن سلطات 

 أبلغنا الوسطاء الذين تقدموا بطلب عودة فتوح أنه غير«: »الحياة«لـ » حماس«مسؤول بارز في 
، رابطاً بين اإلجراءات التي تقوم بها السلطات األمنية في رام »مرحب به، ولسنا على استعداد الستقباله

  . اهللا وبين رفض عودة فتوح إلى غزة
  

  عباس يتعهد مجدداً بتدويل قضية األسرى .4
تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، بمواصلة جهود تدويل قضية األسرى  )أ.ب .د (

  .حتى يتم اإلفراج عنهم جميعاً " إسرائيل"ينيين لدى الفلسط
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وقال عباس في كلمة ألقاها نيابة عنه محافظ طولكرم، طالل دويكات، خالل احتفال برسالة تواقيع شعبية 
سيبقى مرهوناً " إسرائيل"دعماً لألسرى في طولكرم شمال الضفة الغربية، إن أي اتفاق للسالم مع 

  . الفلسطينيين باإلفراج عن جميع األسرى
تعبير رمزي للعالم أجمع بأن قضية األسرى الفلسطينيين على "اعتبر عباس أن رسالة التواقيع الشعبية 

  " .سلم أولويات القيادة ويجب العمل بكافة الوسائل الحقوقية واإلنسانية الدولية لإلفراج عنهم
 25 مترا، والتي وقع عليها أكثر من 250تضمن االحتفال عرض رسالة التواقيع الشعبية التي بلغ طولها 

وتضمنت الرسالة شعارات تؤكد على قضية األسرى . شخصا بمشاركة مسؤولين فلسطينيين وأجانب 
" اكتب رسالة إلى األسرى"وتشيد بتضحياتهم وتتعهد بالعمل على إطالق سراحهم، وذلك في إطار حملة 

   . التي أطلقتها وزارة األسرى الفلسطينية الشهر الماضي
  29/11/2010الخليج، الشارقة، 

  
  آن األوان لإلدارة األمريكية أن تعلن أن جهودها لم تفلح: عريقات .5

آن األوان 'صائب عريقات .  قال رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير د:وفا –رام اهللا 
محاوالت وهي المسؤولة لإلدارة األمريكية أن تعلن أن جهودها لم تفلح وإسرائيل تتحمل فشل كل هذه ال

  .'عن تخريب عملية السالم
وطالب عريقات الواليات المتحدة وأعضاء اللجنة الرباعية أن يعلنوا اعترافهم بدولة فلسطين المستقلة 

  .على حدود عام سبعة وستين وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة
نيست اإلسرائيلي، يكرس ضم عريقات هذه تعقيبا على مشروع قانون سيطرح على الك. جاءت أقوال د

  .القدس المحتلة ويطلق عليها اسم عاصمة الشعب اليهودي
، اليوم األحد، 'راية إف إم'كما تطرق رئيس دائرة شؤون المفاوضات في تصريحات صحفية إلذاعة 

 وحدة 625في شمال الضفة الغربية، ومخطط إقامة ' ارئيل'لمشروع قطار يربط تل أبيب بمستوطنة 
ومئات الوحدات االستيطانية الموزعة على المستوطنات ' بسغات زئيف' ة جديدة في مستوطنة استيطاني

  .في باقي أنحاء الضفة
هذه اإلجراءات تدل على انه ليس لدى الحكومة اإلسرائيلية برنامج أو سياسة سوى ' وقال عريقات، 

  .'ق عملية السالمفرض الحقائق على األرض واالمالءات وتدمير كل الجهود المبذولة إلطال
وأشار عريقات في تصريحاته إلى أن الدول العربية مجتمعة لها موقف حال تلقي الردود األمريكية التي 
لم تصل بعد وعلى اثر هذه الردود سيتم دعوة لجنة مبادرة السالم لالجتماع، منوها إلى أن البدائل 

ستؤول إليه االتصاالت مع الواليات والخيارات العربية حال فشل المفاوضات موجودة وبانتظار ما 
  .المتحدة وردودها بخصوص وقف االستيطان

  28/11/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  "انسداد كامل"طريق المفاوضات الثنائية برعاية أمريكية يصل إلى : عبد ربه .6
أمس، أن طريق المفاوضات الثنائية بين اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ياسر عبد ربه، 

  " .انسداد كامل"برعاية أمريكية يصل إلى " اإلسرائيلي"الجانبين الفلسطيني و
بأنها تماطل مع الواليات المتحدة من أجل أال يكون " إسرائيل"واتهم عبد ربه، في تصريحات إذاعية، 

  .قف البناء االستيطاني هناك اتفاق على انطالق العملية السياسية من جديد من خالل و
 3تريده مقابل تجديد وقف االستيطان لمدة " ثمن باهظ"واعتبر أن دخول الكيان في مساومات حول 

  " .يدلل على أن عملية السالم لم تعد قابلة للحياة على اإلطالق"شهور بشكل غير قابل للتجديد 



  

  

 
 

  

            8 ص                                     1980:         العدد       29/11/2010 اإلثنين :التاريخ

ئع على األرض بما فيها الحديث عن ال تريد سوى كسب المزيد من الوقت وخلق وقا" إسرائيل"وأكد أن 
  " .القدس عاصمة للشعب اليهودي"بشأن اعتبار " الكنيست"قانون سيعرض على 

ودعا عبد ربه إلى العودة إلى أساس الحل وهو التوجه إلى مجلس األمن كي يتحمل المجتمع الدولي 
لشعب الفلسطيني وحمايته وتوفير حق تقرير المصير ل" اإلسرائيلية"بكامله مسؤولية مواجهة السياسة 

  .دولياً 
  29/11/2010الخليج، الشارقة، 

  
   وحقوقه الثابتةالشعب الفلسطينياآلغا يطالب المجتمع الدولي بدعم نضال  .7

زكريا اآلغا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير .  دعا د:غزة
ولي ولجان التضامن العربية والدولية وكل أحرار العالم الوقوف رئيس دائرة شؤون الالجئين المجتمع الد

  .إلى جانب شعبنا ودعم نضاله المشروع وحقوقه الثابتة في العودة والحرية واالستقالل
اآلغا في بيان صدر امس لمناسبة الذكرى الثالثة والستين إلعالن قرار الجمعية العامة لألمم . وأكد د

لتضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني بضرورة تكثيف لجان التضامن العربية ويوم ا) 181(المتحدة رقم 
والدولية وقفتها التضامنية مع الشعب الفلسطيني ودعم نضاله المشروع وحقوقه الثابتة في العودة وتقرير 
المصير ، والتعبير عن رفضها وإدانتها للعدوان اإلسرائيلي على شعبنا والحصار المفروض على قطاع 

ة ولكافة أعمال البناء والتوسع االستيطاني في الضفة ولكافة الممارسات اإلسرائيلية العنصرية الرامية غز
  .إلى تهويد القدس

  29/11/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   الحجر األساس لبناء أربعة مراكز جديدة للشرطة في محافظة جنينعلي يضعسعيد أبو  .8
داخلية، الدكتور سعيد أبو علي، وممثل ألمانيا لدى السلطة الوطنية، وضع وزير ال:  محمد بالص-جنين 

جوتز لينجنتال، ومدير عام الشرطة، اللواء حازم عطا اهللا، أمس، حجر األساس لبناء أربعة مراكز 
جديدة للشرطة في محافظة جنين، وخامس للتدريب في مقر كلية الشرطة بمدينة أريحا، وذلك خالل 

  .ة عرابة، إيذانا بانطالق هذا المشروع الممول من قبل الحكومة األلمانيةاحتفال نظم في بلد
كان من المفترض أن يشارك وزير الداخلية األلماني، في حفل وضع حجر األساس : وقال وزير الداخلية

  .لمراكز الشرطة، إال أن ظروفاً حالت دون مشاركته
الوثيق بين وزارتي الداخلية الفلسطينية وبين أن إقامة مراكز الشرطة، يندرج في إطار التعاون 

واأللمانية، وهو تعاون قال أبو علي إنه يأخذ أشكاالً متعددة تشمل التجهيز والتدريب والبنى التحتية في 
  .المجالين األمني والمدني

وأكد حرص وزارة الداخلية على االستمرار في تطوير وتحسين قطاع األمن بكل مكوناته، وعلى رأسه 
  .شرطة، وتعزيز وتمكين المؤسسة األمنيةجهاز ال

  29/11/2010األيام، رام اهللا، 
  

  عن نيتها تكريم نلسون مانديالتعلن والمحررين الفلسطينيين  األسرىوزارة شؤون  .9
أعلنت وزارة شؤون االسرى والمحررين الفلسطينيين عن نيتها تكريم نلـسون مانـديال             : القدس المحتلة 

وب افريقيا وابرز المناضلين والمقاومين لسياسة التمييز العنصري والـذي          الرئيس االسبق لجمهورية جن   
 سنة في سجون النظام العنصري السابق وذلك بحضور سفير جنوب افريقيـا لـدى الـسلطة    27امضى  

  .الفلسطينية خالل مؤتمر صحفي سيعقد اليوم في مركز االعالم الحكومي برام اهللا
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التـي  " اكتب رسالة لالسـرى واالسـيرات     "العالن عن نتائج حملة     وقالت الوزارة انه سيتم خالل ذلك ا      
انطلقت من اهمية ومكانة قضية األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل اإلسرائيلي وتعبيراً عن الحـب               

  .والوفاء لرسالتهم وتضحياتهم وصمودهم األسطوري وتأكيدا على االلتفاف الوحدوي الوطني
  29/11/2010، نالدستور، عما

  
   شخصية مفكرة100 ضمن أكثر 23فياض يحتل المرتبة الـ: جلة أميركيةم .10

 100 ضمن أكثر 23سالم فياض، رئيس الوزراء، المرتبة الـ.احتل د:  عبد الرؤوف ارناؤوط -القدس 
  .العالمية) فورين بوليسي(شخصية مفكرة أحدثت تغييراً في العالم اختارتها مجلة 

قد يكون مجرد تكنوقراط معسول الكالم حّول الحلم الثوري لدولة : "ئمةوقالت المجلة لمناسبة إصدار القا
في العام الماضي وضع فياض، المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي، . فلسطينية مستقلة إلى واقع

فياض : ، يكتسب موقفه زخما2010ًفي العام . خطة لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية في غضون عامين
المدارس والمراكز السكنية في مختلف أنحاء الضفة الغربية وتعهد بأن يتم توفير ما ال يقل افتتح عشرات 

ونما اقتصاد . عن نصف ميزانية السلطة الفلسطينية لهذا العام من عائدات الضرائب بدالً من المساعدات
طينية قامت ، في حين أن األجهزة األمنية الفلس2009مثيرة لإلعجاب خالل % 7الضفة الغربية بنحو 

  ".بإجراءات صارمة ضد الهجمات الهادفة إلى زعزعة عملية السالم
خالل السنوات الثالث التي أمضاها في منصبه، تحول فياض من موظف بيروقراطي إلى : "وقالت المجلة

شخصية سياسية مؤثرة في بلده، على نحو متزايد، ينظر الغربيون والعرب على حد سواء إلى خطة 
. لدولة باعتبارها الوسيلة األكثر فعالية لوضع المبادرة مرة أخرى في أيدي الفلسطينيينفياض لبناء ا

وحتى لو كانت ذهبت الجولة األخيرة من محادثات السالم في الشرق األوسط هباء، فما زال لدى 
  .الفلسطينيين مدارس جديدة، وطرق محسنة، ووكاالت مهنية إلنفاذ القانون التي هي إرث فياض

 في التصنيف الذي أصدرته المجلة نفسها في العام 61م أن فياض كان حصل على المرتبة الـومعلو
  .الماضي
عندما أطلقنا خطة بناء دولة فلسطين، في آب : "فياض في مقالة نشرتها المجلة لهذه المناسبة.وكتب د

بصورة استثنائية، لكن ها نحن هنا، نلمس . ، الكثيرون نظروا إليها على أنها تفاؤل مفرط، وحلم2009
 1500لقد أنجزنا أكثر من : ونتحقق من صحة التوجه من خالل النتائج التي تم تحقيقها حتى اآلن

مشروعاً، بما في ذلك إنشاء عشرات المدارس الجديدة، والعيادات، ومشاريع اإلسكان وتشييد طرق 
  .جديدة في جميع أنحاء فلسطين

 29/11/2010األيام، رام اهللا، 
  

   الفلسطينية من ورطة المفاوضات السلطةالمصالحة تنقذ : لالبردوي .11
عن " قدس برس" صالح البردويل في تصريحات خاصة لـ.د سأعرب القيادي في حركة حما: غزة

نحن في حماس مستعدون للحوار الوطني بعيدا عن الضغوط : "أسفه لجمود قطار المصالحة، وقال
لى أساس القواسم الوطنية المشتركة للتخلص من االحتالل األمريكية واإلسرائيلية، مستعدون للحوار ع

  ".ومواجهته وليس التعاطي معه
الفصائلية "ورفض البردويل وصف مطالبة حماس بمبدأ التوافق في المسألة األمنية بأنها محاولة إلدخال 

 60بـ نحن في حماس ال نتحدث باسم فصيل بل نتحدث باسم الشرعية، وقد فزنا : "، وقال"على األمن
في المائة من المجلس التشريعي في االنتخابات وشكلنا حكومة صادق عليها الجميع، والقانون يعطي 

 في المائة، فهي الحركة المعارضة، 34فازت بـ " فتح"الحكومة حق تشكيل األجهزة األمنية، وحركة 
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 هذا الشعب يدرك فهل يعقل أن تصبح هي األصل ونحن المعارضون؟ وطالما أننا حزنا ثقة الشعب فإن
  ".أننا أحرص عليه، أما هم فيتحدثون بطريقة ال معنى لها إال المعاكسة، وهذا منهج يعتمده الفاشلون

: وأشار إلى أن المصالحة كما هي مصلحة وطنية فهي مصلحة للرئيس محمود عباس وفريقه، وقال
يد غير معلومة، هي إنقاذ لمحمود المصالحة التي تعيش جمودا هذه األيام ألن حواراتها مؤجلة إلى مواع"

  ".من ورطة المفاوضات التي شارفت على تصفية القضية الفلسطينية" فتح"عباس ولفريقه ولحركة 
 28/11/2010قدس برس، 

  
  "إسرائيل" النار وتمنع المقاتلين من ضرب إطالقحماس تراقب وقف : "االندبندنت أون صنداي" .12

 مقاتلين في قطاع غزة باتوا يخافون إن قال مراسلها " صندياندبندنت اون"في تقرير لصحيفة  :لندن
 اكثر من خوفهم من 2007 الوقائي التابعة لحركة حماس التي تحكم قطاع غزة منذ عام األمنقوات 

  .اإلسرائيليةالطائرات 
، إليه احد المقاتلين الذي اعتقلته قوات امن حماس كان يشعر بالقلق وهو يتحدث إنويقول مراسلها 

 الوقائي اعتقلوه عندما كان يقود مجموعة من األمن رجال امن بالزي المدني تابعين لقوات أنصة خا
  .إسرائيلالمقاتلين في طريقهم لتنفيذ عملية ضد 

 على اسمه سرا وكذا فصيله اإلبقاء يتحدث مع مراسلها أن الشاب اشترط قبل إنوقالت الصحيفة 
  . العمليةوالمكان الذي اعتقل فيه بغزة وحتى طبيعة

 أنت"ولكن المقاتل قال انه عندما اعتقل تعرض للتعذيب والضرب بأعقاب البنادق، حيث قال له المحققون 
 كنت إذا هذا ممنوع، هناك هدنة، ال مقاومة هنا، لقد تم تحرير غزة، أن تعرف إالتحاول القيام بعملية، 

 الشاب معلقا ليست هذه حماس أضافو. "1948 في مناطق أوتريد عمليات قم بها في الضفة الغربية 
فهم دائما عند المناطق الحدودية يمنعون الشباب من ' مختلفة تماما أنهاالتي نعرفها قبل االنتخابات 

 يريدون اآلن حماية إنهم كانوا دائما مع المقاومة لكن عندما تصل للسلطة تتغير، أنهماالقتراب منها مع 
  ."سلطتهم ويخشون من حدوث حرب

دفع للتساؤل هل حان الوقت الن تقوم الواليات المتحدة التي استبعدت حماس من المفاوضات برفع وهذا ي
 الحصار؟ فبحسب تقديرات مستقلة فقد قامت حكومة حماس في غزة خالل وإنهاءالحظر عن الحركة 

  .ائيلإسر كانوا يخططون للقيام بهجمات على ألنهم شخصا 30 ـ 25الشهرين الماضيين باعتقال ما بين 
 بالزى يالحظ المار نقاط مراقبة يديرها رجال إسرائيلففي الطريق الشرقي الموازي للحدود مع 

 رجال الشرطة عادة ما يتربصون في إنويقول مراقبون .  الذي ترتديه قوات الشرطة الوطنيةاألخضر
واريخ على  صإطالق القبض على من يحاولون إلقاء متر من الحدود في انتظار 700الليل على بعد 

  .اإلسرائيليةالبلدات 
 2433 إطالق الذي شهد 2007 من غزة منذ عام أطلقت تراجع عدد الصواريخ التي إلى األرقاموتشير 

 األكبر الكم 774 إلى 2009 صاروخا ليقل العدد عام 3278 حوالي 2008 عام أطلقصاروخا، فيما 
  . صاروخا180 الحرب ولم يطلق هذا العام سوى أثناء إطالقهمنها تم 

 عضوين من إسرائيل الصواريخ ردا على اغتيال إطالق زيادة في األخيرة العشرة األياموفيما شهدت 
 هذه الجماعة الصغيرة التي تهاجم حماس على االنترنت لتخليها أن إلى، تشير الصحيفة اإلسالمجيش 

لعمليات بعد اجتماعها مع قادة  اإنهاء كانت قادرة على األخيرةلكن .  لحماس"وجع دماغ"عن الجهاد تمثل 
 من اجل حماية واألخرى بعمليات توغل بين الفترة اإلسرائيلي، بينما يقوم الجيش األخرىالحركات 

  .الجدار العازل
  29/11/2010القدس العربي، لندن، 
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   من دخول غزةوفدهافتح تستنكر منع  .13
بع للحكومة المقالة في غزة منع  من غزة، أن األمن التا29/11/2010وكالة معا اإلخبارية، نشرت 

 عضو اللجنة اإلفرنجي عبد اهللا أكده ما ، بحسبقياديين بارزين في حركة فتح من دخول غزة اليوم
 اإلسرائيليفوجئنا انا وروحي فتوح بعد اجتياز الحاجز ": وقال .المركزية لحركة فتح لمكتب معا في غزة

 مضطرون لمنعنا من وأنهم أسفهم عن أعربوا إليناتحدثوا  بالحكومة المقالة الذين األمنبقليل أن ضباط 
  ".دخول القطاع الن هناك تعليمات من أعلى المستويات السياسية

مازن لعقد لقاءات مع كافة الجهات بما فيها حماس من أبو  الوفد مكلف من الرئيس أن اإلفرنجي وأوضح
 ولمعرفة المشكالت القائمة والمساعدة في  الناسأحوال للمصالحة و لالطمئنان على األجواءاجل تهيئة 

 تؤثر أن ولكن بسبب حوار دمشق وخوفا من أسبوعين هذه الزيارة كانت مقررة قبل إن" وأضاف ".حلها
  ".هذه الزيارة على مباحثات دمشق تم تأجيلها

ول  ال توجد حاجة لالستئذان من اجل دخألنه من قيادات حماس بأحد لم يتصلوا إنهم اإلفرنجيوقال 
 الوفد سيعود للرئيس اليوم ليضعه في صورة ما حصل و انه في انتظار الموقف أن إلى  وأشار.الوطن

  . هذا الموقفأساسالذي سيصدر عن الرئيس ليتم التحرك على 
 نقال عن مراسلها من رام اهللا، كفاح زبون، أن أحمد 29/11/2010الشرق األوسط، لندن، وذكرت 
إن هذه األفعال التي تقوم بها حماس هي أفعال عصابات وليست أفعال ": فتح قالالمتحدث باسم عساف 

إن حماس اليوم تخطف قطاع غزة، وتتاجر بمعاناة أهله من ": وأضاف. "حركة تدعي أنها حركة مقاومة
خالل جمع التبرعات واالغتناء من تجارة األنفاق، وبيع المواقف ألطراف إقليمية، وأخيرا المقايضة عليه 

السماح للمواطنين الفلسطينيين من أهالي القطاع بالدخول أو الخروج منه مقابل اإلفراج عن مقابل 
مجرمين خططوا لعمليات اغتيال محافظ نابلس، وزعزعة االستقرار واألمن في األرض الفلسطينية، 

ة إلى وذلك الستكمال مخططها االنقالبي الذي بدأته في قطاع غزة، وهذه جريمة جديدة لحماس، باإلضاف
  ."جرائم االنقالب والقتل واالعتقال

ممارسات حماس المانعة لمواطنين فلسطينيين من دخول أراض "وأعرب عساف عن استغرابه لـ
فلسطينية، كما فعلت اليوم، أو الخروج منها، كما فعلت مع أعضاء المجلس الثوري، حيث إن شعبنا 

  ."هل بهذه األفعال تتحقق المصالحة":  وتساءل،"عايش هذه األفعال من قبل االحتالل اإلسرائيلي فقط
  

   باعتقال أربعة من أعضائهاغزةفتح تتهم حكومة  .14
 الحكومة المقالة التي  في بيانفتح في إقليم الوسطى في قطاع غزة حركة اتهمت : رائد الفي-غزة 

  . من أعضائهاأربعةتديرها حماس باعتقال 
 29/11/2010الخليج، الشارقة، 

  
   الفوري عن معتقلي سجن أريحا المضربين عن الطعاماإلفراجى حماس تدعو إل .15

دعت حركة حماس أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية إلى اإلفراج الفوري عن كافة المعتقلين : غزة
، والتي قالت "المخالفة للقانون، وألبسط حقوق اإلنسان"السياسيين، وإنهاء تلك السياسة التي وصفتها بـ 

 تخدم سوى االحتالل الصهيوني الساعي إلى تصفية القضية الفلسطينية، وزرع الفرقة بين أبناء ال"بأنها 
  ".الوطن الواحد

استمرار أجهزة أمن السلطة " قدس برس"وانتقدت حركة حماس في بيان لها أرسلت نسخة منه لـ 
ضد من "ذي قالت بأنه يتم ، ال"االعتقال السياسي"الفلسطينية في الضفة الغربية في ممارسة ما أسمته بـ 

، وحذرت من تبعات استمرار ما قالت "يعارض نهج التسوية السياسية العابث بحقوق الشعب الفلسطيني
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أسوأ صور التعذيب الجسدي والنفسي من خالل الضرب المبرح، والشبح لساعات طويلة، وإهمال "إنه 
  ".وضعهم الصحي، ناهيك عن منع الزيارات في بعض األحيان

 في دائرة التحقيقات 2008 البيان النقاب عن أن ستة من نشطاء الحركة المحتجزين منذ عام وكشف
احتجاجاً على "المركزية لدى المخابرات العامة الفلسطينية في أريحا، بدأوا إضراباً عن الطعام باألمس، 

نهم بموجب مواصلة اعتقالهم دون مبرر ومسوغ قانوني، ولرفض أجهزة أمن عباس ـ فياض اإلفراج ع
فبراير من هذا العام، األمر الذي يؤكد حقيقة / قرار صادر عن محكمة العدل العليا الفلسطينية في شباط

  ".االعتقال السياسي وانتهاك تلك األجهزة ألبسط حقوق المواطن الفلسطيني
 28/11/2010قدس برس، 

  
  ب مفتوح فتح ستذهب للحوار مع حماس في دمشق بقل: نزالجمالالقيادي في فتح  .16

أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح جمال نزال أن قرار حركة فتح بشأن المصالحة الوطنية، : رام اهللا
أن تستمر في الحوار مع حماس بقلب مفتوح من أجل إنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة، وجدد رفض فتح 

ى األمن لصالح التوافق عل" الصبغة القانونية والسيادة الرئاسية"بنزع ما أسماه بـ لمطلب حماس
  .الفصائلي

لقد دعونا في اجتماعات المجلس الثوري لحركة فتح ": "قدس برس"وقال نزال في تصريحات خاصة لـ 
حركة حماس إلى أن تكون جادة أكثر، فقد رفضت التوقيع على الورقة المصرية وتتلكأ في الحوار، 

لتحديد موعد جديد للحوار " حماس"ل مع بالنسبة إلينا باب الحوار مفتوح على مصراعيه وسنتواص
  ".وسنذهب إلى دمشق بقلب مفتوح

نحن ملتزمون : "لسحب السيادة الرئاسية على الملف األمني، وقال" فتح"وجدد نزال رفض حركة 
بالحوار، ومتمسكون بضرورة خضوع الملف األمني للقانون الفلسطيني والسيادة الرئاسية، ونعتقد 

  ". فيه تحييد للقانون نرفضه" التوافق الفصائلي"بـ " حماس"بما تسميه استبدال هذا المفهوم 
تكرار قيادات : " في المائة، وقال60قد فازت في االنتخابات األخيرة بنسبة " حماس"ونفى نزال أن تكون

" حماس" في المائة في االنتخابات األخيرة غير صحيح، والصحيح أن60بأنهم فازوا بنسبة " حماس"
 في المائة، ومن أشرف على تلك االنتخابات هو حركة فتح، 42فازت بـ " فتح" المائة و41ة فازت بنسب

 في 60فازت بنسبة " حماس"وإنما النتيجة جاءت بسبب قانون االنتخابات المعتمد، ولذلك من يدعي بأن 
  .،"المائة، فهو واهم

 28/11/2010قدس برس، 
  

  ير سياسات عدوانية على المنطقة استخدم كأداة لتمرفلسطينقرار تقسيم : حماس .17
وحدة متكاملة من بحرها إلى نهرها، وأنها ملك خاص "أكدت حركة حماس أن أرض فلسطين هي : غزة

واعتبرت الحركة، في بيان  ".للشعب الفلسطيني، وجزء ال يتجزأ من الوطن العربي، واألمة اإلسالمية
اماً على قرار تقسيم فلسطين، أن قرار  ع63بمناسبة مرور ، صدر عن دائرة شؤون الالجئين فيها

التقسيم هو قرار ساقط قانونياً، ألنه مبني على نتائج الحرب العالمية الثانية، وإن كان قد صدر من جهة 
  .دولية، مبينة أنه تم استخدامه كأداة لتمرير السياسات العدوانية واالستعمارية على المنطقة

الصهيوني واألمريكي، يتطلب وحدة الموقف الفلسطيني المتمسك إن مواجهة المشروع : "وقالت في بيانها
 ".بالحقوق الوطنية الفلسطينية على قاعدة العودة الشاملة لكل الفلسطينيين على كامل التراب الفلسطيني

الجامعة العربية واألمم المتحدة إلى تحّمل مسؤولياتهما في لجم االحتالل عن ممارساته "ودعت الحركة 
، وشّدت على أيدي أبناء الشعب الفلسطيني في القرى الفلسطينية، "جرائمه ضد اإلنسانيةالعنصرية و
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مؤكدة على ضرورة التصدي لكافة جرائم ومخططات االحتالل الرامية الجتثاث القرى الفلسطينية 
  .والعربية من أرضها

 28/11/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  لم تحقق شيئاًالمفاوضات  ":جبهة التحرير العربية" .18
 يرافقه مسؤول  في شمال لبنانركاد سالم مخيم البداوي" جبهة التحرير العربية"زار األمين العام لـ

واطلع من مسؤول الجبهة في الشمال هشام بهلول على أوضاع أبناء . الجبهة في لبنان حسين رميلي
تولي موضوع إعادة "امعة العربية وقد ناشد سالم الج . مخيم البداويإلىمخيم نهر البارد الذين لجأوا 

مبديا خشيته من " اعمار المخيم وجمع األموال الالزمة لذلك والتنسيق مع الحكومة اللبنانية في هذا الصدد
وتطرق إلى المستجدات  . أن يؤدي عدم إعادة اإلعمار إلى هجرة أبناء مخيم نهر البارد إلى خارج لبنان

هناك ضغوط تمارس على منظمة التحرير من اجل العودة إلى  ":على الصعيد الفلسطيني العام قائال
 تستمر في إسرائيل أنالمفاوضات المباشرة في وقت لم تحقق المفاوضات غير المباشرة أي تقدم، كما 

المستفيد الوحيد من هذه الحالة إذ تكسب بذلك ثقة الغرب دون " ورأى أن إسرائيل ، إجراءاتها العدوانية
  ".ين اإلسرائيليأن تفقد ثقة اليم

  29/11/2010المستقبل، بيروت، 
  

  تنّدد بمخطّط إقامة شبكة قطارات إسرائيلية على أراضي سلفيت" النضال الشعبي" .19
، بالمخطط اإلسرائيلي القاضي بإنشاء سكة حديدية تربط "جبهة النضال الشعبي الفلسطيني"نّددت : نابلس

  .ربية المحتلّة والمستوطنات المقامة على أراضيهاأراضي الدولة العبرية مباشرة بمناطق الضفة الغ
، على أن مخطط ربط  في بيان، أحمد عرام)بشمال الضفة(وشّدد الناطق باسم الجبهة في محافظة سلفيت 

والمقامة على أراضي سلفيت بمحطة القطارات في تل أبيب، من شأنه " اريئيل"كبرى مستوطنات الضفة 
  .ه سيشطرها إلى شطرين،المحافظة حيث أن" تقطيع أوصال"

  28/11/2010قدس برس، 
  

  إبعاد أمين سر فتح في بلدة سلوان أربعة أشهر: القدس .20
، في مدينة القدس 28سلمت قيادة جيش االحتالل اإلسرائيلي، مساء األحد :  محمد القيق-القدس المحتلة

. اً باإلبعاد عن المدينةالمحتلة أمين سر حركة فتح في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك قرار
إن شرطة االحتالل استدعت ":" فلسطين أون الين"وقال جواد صيام مدير مركز معلومات وادي حلوة لـ

، موضحاً أنها "عدنان غيث للمقابلة ومن ثم سلمته قراراً باإلبعاد عن القدس المحتلة لمدة أربعة أشهر
  . منحته أسبوعين لالستئناف على القرار

  28/11/2010،  أون الينفلسطينموقع 
  

  "سيكويكل"موقع بالوثائق التي ستنشر " مركز" لن تكون في "اسرائيل: "نتنياهو .21
وثائق سرية جديدة، تطرق رئيس الوزراء اإلسرائيلي، " ويكليليكس"قبل ساعات قليلة من نشر موقع 

 قد حذرت من النشر، بنيامين نتنياهو، الى نشر الوثائق المرتقب، نافياً أن تكون الواليات المتحدة
  .خصوصاً وأن بعضها سيتناول عالقات إسرائيل مع الواليات المتحدة

وقال نتنياهو خالل جولة على الحدود مع مصر لإلطالع على أعمال بناء السياج الحدودي، إن اسرائيل 
وأضاف انه من المقبول أن تكون هناك فجوات بين . الوثائق التي ستنشر" مركز"لن تكون في 

صريحات العلنية واألحاديث الداخلية، في اشارة إلى ان الوثائق قد تشمل مواقف أميركية تجاه اسرائيل الت
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مخالفة لتلك المعلنة، موضحاً أن ما يخص اسرائيل في الوثائق ليس بعيداً عما تقوله الواليات المتحدة 
  .والحقيقيةعلنا، لكن في ما يخص بعض الدول فهناك فجوة كبيرة بين المواقف المعلنة 

وتابع أن في اإلتصاالت األخيرة مع الواليات المتحدة لم يتم التطرق إلى ما تحتويه الوثائق الدبلوماسية 
  .األميركية السرية

  28/11/2010، 48موقع عرب
  

   تهديدا للمجتمع اإلسرائيلي المتسلليننتنياهو يعتبر ظاهرة .22
ئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلقامة معتقل ضخم صادقت الحكومة اإلسرائيلية أمس على خطة ر :رام اهللا

  .في صحراء النقب للمتسللين إلى إسرائيل
إننا نشهد موجة تسلل إلى البالد تزداد باطراد، وتهدد «: وقال نتنياهو، في جلسة الحكومة اإلسرائيلية

عيين بسبب سوق العمل اإلسرائيلية، ويجب علينا وقف هذه الموجة الجماهيرية للمتسللين غير الشر
معسكر االحتجاز سيشكل حال «وأضاف أن . »تداعياتها القاسية على صبغة الدولة والمجتمع اإلسرائيلي

وأوضح نتنياهو أن إسرائيل ال تنوي اعتقال الجئي . »للباحثين عن عمل وليس لالجئين الحقيقيين
ولكن علينا أن نمنع سنسمح لهم بالدخول وسنواصل السماح لهم بذلك، «: وأكد. الحروب والنزاعات

الدخول الكبير للمهاجرين غير الشرعيين الباحثين عن عمل بسبب التأثير الشديد الذي يمكن أن يحدثوه 
الحكومة الحالية، خالفا لحكومات سابقة، تترجم «: وزاد قائال. »على طبيعة ومستقبل دولة إسرائيل

حيث شرعنا في إقامة حاجز في الجنوب، األقوال إلى أفعال للتعامل مع ظاهرة التسلل غير الشرعي، 
  .»ونعتزم فرض غرامات مالية على أصحاب عمل يقومون بتشغيل وتوظيف متسللين

  29/11/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  "إسرائيل"لتحسين سمعة  تعد لحملة عالقات عامة في اوروبا االسرائيليةوزارة الخارجية  .23
ن وزارة الخارجية االسرائيلية تعد لحملة عالقات عامة افاد مصدر دبلوماسي أمس ا:  ا ف ب-القدس 

واضاف المصدر ان تعليمات اعطيت في هذا الصدد الى . واسعة في اوروبا لتحسين سمعة إسرائيل
وافادت صحيفة . سفارات اسرائيل في لندن وبرلين وروما ومدريد وباريس والهاي واوسلو وكوبنهاغن

واضافت الصحيفة ان كل . عالقات العامة في تلك العواصم الثمانيةهآرتس ان الوزارة ضاعفت ميزانية ال
 كانون الثاني تضم الف شخص على 16واحدة من تلك السفارات تلقت تعليمات باعداد الئحة بحلول 

  .االقل في كل عاصمة
ية ويفترض ان تتصل البعثات الدبلوماسية االسرائيلية بهؤالء االشخاص البالغهم باخر التطورات السياس

وهؤالء االشخاص من الجاليات اليهودية . وان تعول على مساعدتهم الطوعية للدفاع عن الدولة العبرية
كذلك تعتزم الوزارة الول مرة . والمسيحيين الموالين السرائيل والصحافيين والباحثين ورجال السياسة

  .استعمال شركات العالقات العامة وعناصر مجموعات الضغط
انس برس لم يؤكد الناطق باسم الوزارة ايغال بالمور الخبر مكتفيا بالقول انه ال وردا على سؤال فر

وقد تدهورت صورة اسرائيل بشكل متواصل . في الوزارة" االدالء بتعليقات حول وثائق داخلية"يمكنه 
 والعدوان على اسطول 2008خالل السنوات االخيرة وال سيما اثر العدوان على قطاع غزة في نهاية 

  . ايار واستئناف االستيطان31اعدات انسانية كان متوجها الى غزة في مس
  29/11/2010، الدستور، عّمان
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   مع الواليات المتحدةنالن تمس بعالقات" ويكيليكس" وثائق  نشر:اإلسرائيليةالخارجية وزارة  .24
 للوثائق األميركية انشغلت وزارة الخارجية اإلسرائيلية في األيام األخيرة باإلستعداد للنشر المرتقب

، أن نشر الوثائق لن يمس بالعالقات مع "يديعوت أحرونوت"اإلسرائيلية لكنها أكدت، حسب موقع 
  .الواليات المتحدة، وذلك في محاولة منها لتخفيف األضرار المحتملة لنشر الوثائق
ت بين الدولتين لن تتأثر وقال نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي، داني ايالون، في احاديث مغلقة إن العالقا
  .في اعقاب نشر الوثائق وانه نقل رسائل طمأنة بهذا الخصوص للواليات المتحدة

بدوره قال السفير اإلسرائيلي السابق في القاهرة، تسفي مازل، إن الوئاثق قد تحتوي على معلومات سرية 
الى وزارة الخارجية، وقد تتعلق بأشخاص مسؤولين في دول معينة نقلتها سفارات الواليات المتحدة 

  . تسبب حرجاً للواليات المتحدة
يتوقع أن تتضمن الوثائق تفاصيل لقاءات بين مسؤولين أمريكيين مع مسؤولين إسرائيليين، وصفت أنها و

لقاءات سرية، وبينهم نتنياهو وليفني ورئيس الموساد مائير داجان ورئيس الشاباك يوفال ديسكين 
كذلك . امون ورئيسا مجلس األمن القومي السابقين جيورا آيالند وداني أرديتيوالوزير السابق حاييم ر

يسود االعتقاد في إسرائيل أن الوثائق تشمل معلومات حول فترة حكومة ايهود أولمرت، إذ أن الوثائق 
  . وحتى مارس الفائت2006تتعلق بالفترة منذ العام 

 ليس لدينا أية معلومات حول مضمون الوثائق لألسف"وقال مسؤول إسرائيلي ليديعوت أحرونوت إنه 
وقالت الصحيفة إن شخصا اطلع على ". ونحن في حالة توتر مثل التوتر لدى وسائل اإلعالم بالضبط

إسرائيل ستتضرر كثيرا من النشر، لكن ليس هي وحدها فقط وهناك "الوثائق قال لمسؤول إسرائيلي إن 
  ".دول كثيرة ستتضرر

  28/11/2010، 48موقع عرب
  

  "جيلو" وحدة استيطانية بـ130خطة لبناء  في القدس تعد االسرائيليبلدية االحتالل  .25
 وحدة 130تنوي بلدية االحتالل في القدس ، مناقشة خطة لبناء : وكاالت-  محمد القيق–القدس 

  . جنوب شرق المدينة" جيلو"استيطانية في مستوطنة 
بناء والتنظيم التابعة لبلدية االحتالل في القدس ستناقش إن ما تسمى لجنة ال:" وقالت مصادر إسرائيلية

 وحدة استيطانية جديدة على أرض تدعي بأنها تابعة لشركات يهودية 130اإلثنين مشروع بناء يشمل 
  ". جنوب المدينة المقدسة" جيلو"خاصة في مستوطنة 

  29/11/2010، موقع فلسطين أون الين
  

  التنسيق األمني مع السلطةوأداء الشاباك   تحسني الضفة بسبب يقلص عدد جنوده فاإلسرائيليالجيش  .26
. أعلن الجيش اإلسرائيلي أنه خفض عدد قواته في الضفة الغربية إلى النصف:  كفاح زبون- رام اهللا

وأكدت مصادر في قيادة المنطقة الوسطى أن عدد قوات الجيش حاليا هو األصغر حجما منذ اندالع 
تنشر » )الضفة الغربية(فرقة يهودا والسامرة «وأضافت المصادر ذاتها أن . 1987االنتفاضة األولى عام 

في أنحاء الضفة في الوقت الراهن أقل من نصف عدد الكتائب القتالية التي كانت منتشرة هناك في أوج 
اإلسرائيلية، فإن انخفاض حجم »هآرتس«وحسب المصادر، التي تحدثت إلى صحيفة . االنتفاضة الثانية

ات العسكرية في الضفة ال يدل على انخفاض الدافعية والحافز لدى المنظمات الفلسطينية الرتكاب القو
عمليات، وإنما دليل على القدرة االستباقية والمحسنة لدى الجيش والشاباك على إحباط هذه العمليات، 

يال الموضعية قولهم مؤخرا إن عمليات االغت» قيادة المركز«ونقل عن ضباط في . وفق وصف المصادر
 سنوات، إضافة إلى التحسن المتواصل في القدرات االستخبارية أدت إلى توجيه 4التي تم تنفيذها قبل 
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ضربة قوية لجهود فصائل المقاومة الفلسطينية في تنفيذ عمليات نوعية، إال أن الحافزية ال تزال قائمة، 
  .ك التابعة لحركة حماسوال يزال ينشط في الضفة الغربية عدد من الخاليا، وخاصة تل

وكتيبة ) دوفدفان(إن أي تخفيض لم يمس أيا من الوحدات بما فيها وحدة المستعربين » هآرتس«وقالت 
التابعة لقيادة المنطقة الوسطى، التي تقوم بتشغيل وسائل ) نيتسان(جمع المعلومات االستخبارية القتالية 

وهناك سبب آخر . غربية، ووسائل استخباراتية أخرىاستطالعية ثابتة ومتنقلة في كافة أنحاء الضفة ال
يجعل الجيش ليس بحاجة إلى جنود أكثر، وهو التعاون الذي تحسن في السنوات األخيرة بين الجيش 

  .والشاباك
لكن ليست هذه كل األسباب، بل يوجد عامل آخر ساهم في خفض عدد القوات العسكرية في الضفة هو 

طق أخرى إلى مسؤولية أوسع لدى األجهزة األمنية التابعة للسلطة نقل بعض المدن في الضفة ومنا
ويقول الجيش اإلسرائيلي إن التنسيق األمني مع هذه األجهزة، أسهم في تحقيق الهدوء النسبي . الفلسطينية

وأشاد مسؤولون عسكريون إسرائيليون بقدرات قوات األمن الفلسطينية . في المدن والبلدات الفلسطينية
  . تدريبها من قبل الواليات المتحدةالتي تم

  29/11/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  شخصيات يسارية إسرائيلية تقدم التماساً ضد تعيين نافيه نائباً لرئيس أركان الجيش .27
التمس عدد من الشخصيات اليسارية اإلسرائيلية للمحكمة العليا ضد تعيين اللواء داني نافيه : الناصرة

أركان الجيش الجديد الجنرال يوآف غالنت الذي سيباشر مهماته بعد شهرين، وذلك نائباً لرئيس هيئة 
المسؤولة عن الضفة الغربية (بداعي ارتكاب نافيه عندما شغل منصب قائد المنطقة الوسطى في الجيش 

، جرائم حرب من خالل إشرافه على اغتيال فلسطينيين على نحو 2007-2005في األعوام ) المحتلة
  .تعليمات المحكمة العليا والقانون الدولييتعارض و

وجاء في االلتماس أنه بناء لتحقيقات سابقة اعتمدت أيضاً وثائق عسكرية، فإن نافيه ومسؤولين عسكريين 
فلسطينيين كان ممكناً اعتقالهم بدالً من » مطلوبين«كباراً آخرين صادقوا على عمليات تصفية جسدية لـ 

وأكد الملتمسون أن االغتياالت . الهم أدى إلى مقتل أبرياء كانوا قريبين منهماغتيالهم، فضالً عن أن اغتي
التي تمت تتعارض في شكل حاد والقانون الدولي والمبادئ التي وضعتها المحكمة العليا، كما أنها 

واعتبروا قرار وزير الدفاع ايهود باراك تعيين نافيه ليكون الرجل . تتعارض مع القانون اإلسرائيلي
  .»غير منطقي البتة من ناحية قانونية وغير الئق من الناحية األخالقية«ثاني في الجيش ال

  29/11/2010، الحياة، لندن
  

  ه على جنود والجليل والنقبوزع أراضي الجوالني االحتالل االسرائيلي": يديعوت" .28
ة االحتالل اإلسرائيلية أمس، إن حكوم" يديعوت أحرنوت"قالت صحيفة :  برهوم جرايسي- الناصرة

اإلسرائيلي ستشرع في االيام المقبلة، باإلعالن عن فتح المجال لتلقي طلبات جنود قتاليين في االحتياط، 
للحصول على قطع أراض للسكن مجانا في هضبة الجوالن السورية المحتلة، وفي منطقتي الجليل 

  .1948والنقب، شمال وجنوب مناطق 
ي الشهر األول من العام الحالي، إذ عرضت نائبة الوزير في وكان هذا المشروع قد ظهر ألول مرة ف

الحكومة كل جندي في وحدة قتالية في جيش " تهدي"مكتبه لشؤون الشباب والنساء غيال غمليئيل، أن 
في حال قرر السكن واالستيطان ) ربع دونم( مترا مربعا 250االحتالل اإلسرائيلي قطعة أرض بمساحة 

  .ب وفي هضبة الجوالن السورية المحتلةفي منطقتي الجليل والنق
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 ألف دوالر، وهذا يعتبر سعر متدني قياسا 40ونظرا لموقع االراضي، فإن كل قطعة يقدر ثمنها بحوالي 

  .والبلدات الغنية. بمناطق في وسط البالد
  29/11/2010، الغد، عّمان

  
  ة الفلسطينية مع مصر والسلط"الرصاص المصبوب" حاولت تنسيق "إسرائيل"": ويكليكس" .29

أن وزير األمن اإلسرائيلي، إيهود باراك، وفي لقائه مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ " هآرتس"كتبت 
 كشف عن أن إسرائيل حاولت تنسيق الحرب العدوانية على قطاع غزة 2009مايو / والكونغرس في أيار

  .  مع مصر ومع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس2008-2009
استنادا إلى برقيات السفارة األمريكية في تل أبيب، والتي تم الكشف عنها من قبل موقع جاء ذلك 

  ". ويكليكس"
واستنادا إلى برقية كتبها نائب السفير األمريكي في إسرائيل في تلك الفترة، فإن باراك قد صرح بأن 

  . السلطة الفلسطينية ضعيفة وينقصها الثقة بالنفس
باراك قد قال إن الحكومة اإلسرائيلية تشاورت مع مصر ومع حركة فتح حملة "كما كتب في البرقية أن 

الرصاص المصبوب، وسألت إذا ما كانتا على استعداد لتولي السلطة على قطاع غزة بعد أن تهزم 
  ". إسرائيل حركة حماس

  ".رد سلبي"وكتب في البرقية أيضا أن باراك أشار إلى أنه حصل على 
  29/11/2010، 48موقع عرب

  
  مع عباسليفني ال تعتقد أنه يمكن التوصل إلى حل دائم ": ويكليكس" .30

التي نشرت مساء أمس تطرقا إلى حكومة أولمرت، وخاصة بعد الحرب " وثائق ويكليكس"تضمنت 
العدوانية على لبنان، ووصف السفير األمريكي في إسرائيل خالل والية حكومة إيهود أولمرت، ريتشارد 

 بيرتس بأنهم ال يقومون بدورهم، وأن تسيبي ليفني ال تعتقد أنه يمكن – ليفني –مرت جونز، الثالثي أول
  . التوصل إلى حل دائم مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس

وجاء أن السفير السابق جونز بعث ببرقية سرية إلى وزيرة الخارجية األمريكية في حينه، كونداليزا 
، وذلك تمهيدا لزيارة األخيرة إلسرائيل قبل صدور 2007يناير / نيرايس، في السادس من كانون الثا

وكتب السفير في حينه أن ". اإلحفاقات في الحرب على لبنان"التقرير غير النهائي للجنة فينوغراد بشأن 
  . الحكومة اإلسرائيلية ال تقوم بوظيفتها، وأن كبار المسؤولين فيها ال يتحدثون مع بعضهم البعض مطلقا

 في رسالته أن التوترات الداخلية بين كبار المسؤولين في الحكومة اإلسرائيلية تفاقمت ووصلت إلى وجاء
وأنه يجب التعامل مع ذلك بحساسية بالغة . حد ال يوجد فيه تنسيق أو حوار بين متخذي القرار المركزيين

  . كي ال يبدو أن هناك عملية تفضيل لطرف على آخر
 إلى أن فضائح الفساد تحتل عناوين الصحف يوميا، وأن هناك أزمة ثقة بين كما لفت السفير في رسالته
  . بحسب الرسالة". هناك ضرورة عاجلة لقيادة قوية مقابل التهديدات"الجمهور وبين القيادة بينما 

واقتبس جونز تصرحيات لليفني يتضح منها أنها ال تعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق سالم مع 
  . الفلسطينيين

لقد أكد لنا المستشار السياسي لليفني بأنها أجرت اتصاالت سرية مع السلطة الفلسطينية، وأنها : "وكتب
  ". قالت للسيناتور كيري بأنها تشكك في إمكانية التوصل إلى حل دائم مع محمود عباس
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زها على ونقل عن ليفني قولها إنه يجب التركيز على اإلصالح الداخلي في حركة فتح وذلك لضمان فو

  . حركة حماس في االنتخابات القادمة
  29/11/2010، 48موقع عرب

  
  رئيس الموساد دعا جيشه للبقاء في الضفة تخوفا من سيطرة حماس عليها": ويكليكس" .31

، وصلت فرنسيس تاونساند، مستشارة الرئيس 2007يوليو /أنه في تموز" ويكليكس"نشر : القدس
وبحسب . ، واجتمعت مع رئيس الموساد دغانإسرائيلإلى األمريكي جورج بوش لشؤون اإلرهاب، 

برقية بعثت بها السفارة األمريكية في تل أبيب فإن دغان طرح موقفا مناقضا لموقف أولمرت في الشأن 
  .الفلسطيني

 سنوات من محاوالت التوصل إلى حل دائم مع السلطة 10وتضمن البرقية أن دغان يعتقد أنه بعد 
وبحسبه فإنه بدون انتشار جيش االحتالل في الضفة الغربية فإن حركة . نجاز أي شيءالفلسطينية لم يتم إ

  .حماس سوف تسيطر عليها
 6 استثمرت الواليات المتحدة 1994منذ العام "كما جاء في البرقية أن دغان قد قال في اللقاء ذاته إنه 

فة بضعة أشخاص من السلطة مليار دوالر في السلطة الفلسطينية، وكانت النتيجة الوحيدة هي إضا
  .على حد تعبيره".  شخص في العالم500الفلسطينية إلى قائمة أغنى 

  29/11/2010، وكالة سما اإلخبارية
  

  اتهامات التحرش الجنسي تطيح بالمرشح األقوى لمنصب قائد الشرطة اإلسرائيلية .32
صب مفتش عام الشرطة أطاحت اتهامات بالتحرش الجنسي التي طالت المرشح األقوى لمن: رام اهللا

وأنهى بارليف بنفسه أمس . اإلسرائيلية، الميجور جنرال أوري بارليف، بكل حظوظه لتسلمه المنصب
الجدل بعدما أعلن بشكل مفاجئ عن سحب ترشيحه لمنصب قائد الشرطة، وخروجه في إجازة ريثما 

  .ينتهي التحقيق في الشبهات القائمة حول تورطه في قضيتين جنسيتين
غ بارليف المستشار القانوني للحكومة، يهودا فاينشتاين، ومفتش الشرطة العام الحالي الجنرال ديفيد وأبل

  .كوهين، قراره بهذا الشأن
وفورا رفع المستشار القانوني للحكومة الحظر عن استكمال عملية تعيين مفتش عام الشرطة، بعدما 

تاين وزير األمن الداخلي يتسحاق أهارونوفيتش وأبلغ فاينش. أوقفها بسبب القضايا التي الحقت بارليف
بأنه ال مانع اآلن من استكمال عملية تعيين المفتش العام القادم للشرطة بعد سحب ترشيح بارليف، 

وسيواصل قسم . موضحا من ناحية أخرى أن التحقيق في قضية بارليف سيستمر بصورة منتظمة
دلة، واالستماع إلى إفادات تتعلق بهذه القضية في التحقيقات مع أفراد الشرطة هذا األسبوع جمع األ

  .مسعى للتوصل إلى استنتاجات بشأن الشبهات المنسوبة إلى بارليف
  29/11/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  "لن ينجح"ن التفاوض مع ايران أ اكدت لواشنطن "اسرائيل": "ويكليكس" .33

 ان 2009) ديسمبر(ت المتحدة في كانون االول افادت وثيقة نشرها موقع ان اسرائيل اكدت للواليا: لندن
) ديسمبر(وتعرض برقية امريكية محادثة في االول من كانون االول . 'لن تنجح'المفاوضات مع ايران 

 بين عاموس جلعاد مدير الشؤون السياسية والعسكرية في وزارة الدفاع االسرائيلية وايلين تاوشر 2009
جلعاد قال انه غير واثق 'وكتبت المسؤولة الدبلوماسية االمريكية ان . مساعدة وزيرة الخارجية االمريكية

  .'بان ايران قررت صنع سالح نووي، لكن ايران مصممة على ان يتاح لها خيار صنع هذا السالح



  

  

 
 

  

            19 ص                                     1980:         العدد       29/11/2010 اإلثنين :التاريخ

واضاف جلعاد وفق هذه البرقية التي حصل عليها ويكيليكس ان دبلوماسية الرئيس باراك اوباما التي 
  .'فكرة جيدة، ولكن من الواضح جدا انها لن تنجح 'تقوم على التفاوض

، ابدت المسؤولة الدبلوماسية االمريكية 2009) نوفمبر( تشرين الثاني 18وفي برقية اخرى مؤرخة في 
ان طهران تدرك انها بتقديم رد ايجابي ) االستخبارات االسرائيلية(اكد ممثل للموساد 'المالحظات االتية 

  .'فانها تستطيع االستمرار في ممارسة لعبة الوقت) يةاالمريك(على المبادرة 
. من وجهة نظر الموساد فان ايران لن تقوم سوى باستخدام المفاوضات لكسب الوقت'واضافت البرقية 

وفي . ' بالقدرة التكنولوجية على صنع سالح نووي2011 و2010وبذلك، ستتمتع ايران بين العامين 
 13، التقى روبرت وكسلر العضو النافذ في الكونغرس االمريكي في محاولة لتهدئة الغضب االسرائيلي

  . رئيس االستخبارات العسكرية االسرائيلية عاموس يادلين، وفق ويكيليكس2009) مايو(ايار 
  28/11/2010، القدس العربي، لندن

  
    الجيش االسرائيلي يستخدم التيار الكهربائي لوقف النزيف اثناء االصابات .34

الجيش االسرائيلي على استخدام التيار الكهربائي لوقف النزيف أثناء االصابات الميدانية  يعمل :القدس
فقد طور استاذ مساعد في جامعة ستانفورد دانيال باركر هذا األسلوب ، والذي يستخدم  .خالل الحرب 

لتجارب وتجري الهيئة الطبية وادارة البحوث في الجيش االسرائيلي ا .مئات الفولتات لتخثر الدم 
  المشتركة مع البروفيسور عوفر برنيع من جامعة تل أبيب

وقدمت طريقة استخدام التيار الكهربائي في مؤتمر عقد مؤخرا في اسرائيل والذي جمع باحثين 
  . عالم من الجيش االميركي60اسرائيليين مع 

ألوعية الدموية على واجرى الباحثون االختبارات األولية باستخدام الكهرباء لوقف النزيف وانقباض ا
واثبت نجاعة لجهة تجلط الجرح في غضون بضع . بيض الدجاج من خالل تعريضها لصدمة كهربائية

  .دقائق
وهذه التقنية في العالج ستكون جاهزة الختبارها على البشر في غضون سنوات قليلة وفقا للهيئة الطبية 

  .في الجيش االسرائيلي
  29/11/2010، وكالة سما اإلخبارية

  
  على القدس" عاصمة الشعب اليهودي"مشروع قانون إطالق صفة  يدينالشيخ محمد حسين  .35

 أدان مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، مشروع : عبد الرؤوف أرناؤوط- رام اهللا
إن هذا القانون "وقال . على مدينة القدس" عاصمة الشعب اليهودي"القانون اإلسرائيلي إلطالق صفة 

لعنصري يهدف إلى تهويد اسم القدس وإزالة الهوية اإلسالمية والمسيحية عن معالمها وتزوير المضمون ا
 في مخططات التهويد المبرمجة متجاهلة كل الحضاري الذي يثبت عروبتها وإسالميتها وأنها تمضي قدماً

  ".النداءات الدولية الداعية لوقف األنشطة االستيطانية
تالل تجاوزت كل الخطوط الحمر في تحديها للمجتمع الدولي والقرارات الدولية إن سلطات االح"وأضاف 

وفي اضطهادها وقمعها للشعب الفلسطيني كما أنها زادت من الهجمة الشرسة على القدس والشعب 
الفلسطيني ومقدساته في الفترة األخيرة ومن شواهد ذلك حرق المساجد وهدمها في شتى البلدان 

تهاكات المستمرة لحقوق اإلنسان من حرية عبادة وتنقل وسكن وغيرها ناهيك عن الفلسطينية واالن
  ".الحفريات التي تبحث من خاللها عن تاريخ وهمي ليس له وجود

  29/11/2010، )السعودية( الين،أونالوطن 
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   على مبنى يعود إلحدى العائالت الفلسطينية في حي الشيخ جراحتستولي االحتاللسلطات : القدس .36
 العائالت إلحدىاستولت سلطات االحتالل أمس على مبنى سكني يعود :  الدستور، بترا-قدس المحتلة ال

 قوة كبيرة من أنوذكرت مصادر فلسطينية . الفلسطينية في حي الشيخ جراح وسط مدينة القدس المحتلة
العائلة  طوابق وقامت بطرد أفراد أربعةشرطة وجنود االحتالل استولت على المبنى المكون من 

  .الفلسطينية من المبنى الذي تمتلكه منذ عشرات السنين في الحي لصالح الجماعات اليهودية المتطرفة
  29/11/2010الدستور، عّمان، 

  
  وقصف إسرائيلي على خان يونس... الحصمةيجمعون  عمال أربعةإصابة : قطاع غزة .37

شات الثقيلة وقذائف الدبابات منطقة قصفت قوات االحتالل اإلسرائيلي بالرشا:  الدستور، بترا-غزة 
 قوات االحتالل قصفت إنوقالت مصادر فلسطينية .  قطاع غزة جنوبيالفراحين شرق خان يونس

 األطفال والنساء ولم المنطقة بشكل هستيري ما أثار حالة من الخوف والهلع بين الفلسطينيين خصوصاً
  .يبلغ عن إصابات
ين ممن يجمعون الحصمة برصاص االحتالل اإلسرائيلي في  عمال فلسطينيأربعة أمسوأصيب صباح 

  .محيط معبر بيت حانون شمال قطاع غزة
  29/11/2010الدستور، عّمان، 

  
   في سجون االحتاللاألسرى مع تضامنيةإطالق أطول رسالة  .38

 أزيح أمس األحد، الستار عن أطول رسالة تضامنية مع األسرى واألسيرات : وكاالت،رب48عـ
جاء ذلك خالل مهرجان  .واألسيرات" اكتب رسالة لألسرى"ي سجون االحتالل ضمن حملة القابعين ف

ألف فلسطيني، أقيم  30، موقعة من أكثر من  مترا250ًالتوقيع الجماعي لهذه الرسالة، والتي فاق طولها 
  . الفلسطينيةفي وسط مدينة طولكرم، تحت رعاية السلطة الوطنية

ميد طالل دويكات باسم الرئيس محمود عباس، أكد األخير وضع قضية وفي كلمة ألقاها المحافظ الع
األسرى على سلم األولويات، وبأنها قد باتت واحدة من الثوابت الفلسطينية التي ال يمكن التنازل عنها، 

 أن هذه الرسالة التي تعتبر أطول رسالة، ليست باسم طولكرم فقط، إنما باسم جماهير شعبنا، موضحاً
  . األسرى من جميع الفصائل الذين ضحوا بحريتهم من أجل شعبهم ووطنهمموجهة لكل

لستم وحدكم بالميدان، نحن : وتوجه دويكات بكلمة لألسرى باسم طولكرم والوطن الفلسطيني، تقول
جميعا خلفكم، أردنا من هذه الرسالة أن تكون رسالة دعم وإسناد إلى هؤالء األبطال، الذين يذوقون 

 اًودعا المجتمع الدولي ألن ال يبقى متفرج .لسجان والعزل االنفرادي والتفتيش العاريمرارة السجن وا
وشدد على أن االحتالل لن ينعم  .على معاناة آالف الفلسطينيين، بل وضع قضيتهم على المستوى الدولي

ستيطان، مفاوضات مع اال بالسالم والهدوء طالما هناك أسير فلسطيني في سجون االحتالل، مؤكدا أن ال
  .48وال للدولة اليهودية التي تفرض معاناة على أكثر من مليون ونصف فلسطيني داخل المناطق 

، أن هذا  الفلسطيني سالم فياضبدوره أكد وزير شؤون األسرى، عيسى قراقع، في كلمة رئيس الوزراء
يوم التضامن العالمي ، ونحن على أبواب ال"اكتب رسالة لألسرى"المهرجان يأتي في ختام حملة التضامن 

  .مع الشعب الفلسطيني
  29/11/2010، 48موقع عرب 

  
   تنهي عزل األسيرة الوحيدة في قطاع غزةاإلسرائيليةسلطات السجون  .39

أفادت المحامية تغريد جهشان المستشارة القانونية لجمعية نساء من أجل ): قنا(، وكالة  العرب–رام اهللا 
لحة السجون اإلسرائيلية أبلغتها رسمياً بقرارها بإنهاء عزل األسيرة األسيرات السياسيات، بأن إدارة مص
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وأوضحت المحامية جهشان . وفاء البس ونقلها إلى سجن هشارون للعيش مع األسيرات السياسيات هناك
أنها تتابع أوضاع األسيرة وفاء البس وظروف عزلها في سجن نفي تريستا منذ ما يقارب الشهرين، وقد 

 يوم الخميس الماضي بقرار إدارة مصلحة السجون بإنهاء العزل ونقل األسيرة البس إلى أبلغت رسمياً
  .سجن هشارون خالل أيام

  29/11/2010العرب، الدوحة، 
  

   عامهما السادس والعشرين في سجون االحتالليدخالنأسيران من غزة  .40
وفايز )  عاما55ً(سيرين نافذ حرز ، أنه بدخول األ"اللجنة الوطنية العليا لنصره األسرى "أفادت :رام اهللا
من قطاع غزة، عامهم السادس والعشرين في األسر فإن قائمة األسرى الذين أمضوا )  عاما49ً(الخور 

أكثر من ربع قرن في سجون االحتالل ترتفع إلى ستة وعشرين، بينهم أربعة مواطنين من الداخل 
من قطاع غزة، فضالً عن أسير عربي واحد، وستة الفلسطيني وأسيران من مدينة القدس المحتلّة وثالثة 

  .عشر أسير من الضفة الغربية
  28/11/2010قدس برس، 

  
  إعادة فتح معبر بيت حانون بعد إغالقه احتجاجاً على تخريب الطريق نتيجة جمع الحصى .41

 معبر  أعاد موظفو وزارة الشؤون المدنية في حكومة رام اهللا العاملين على الجانب الفلسطيني من:غزة
 إيرز شمال قطاع غزة، فتح المعبر بعدما أغلقوه ساعات عدة احتجاجاً على قيام شبان /بيت حانون

من تحت ) الحصمة(ومواطنين غزيين بتخريب الطريق المؤدية إلى بوابة المعبر بغية جمع الحصى 
املين في مكتب  إن موظفي الوزارة الع"الحياة"وقال مصدر في لجنة تنسيق المعابر لـ .طبقة األسفلت

، أوقفوا العمل في مكتبهم احتجاجاً على ممارسات عمال 555تابع لوزارة الشؤون المدنية المعروف بـ 
 إلىجمع الحصى الذين ألحقوا أضراراً كبيرة بالطرق والبوابات المؤدية إلى المعبر، ووصل بهم األمر 

وأضاف أنه تمت . لعمل االعتيادييضاً، ما جعل من الصعوبة مواصلة اأجمع الحصى من تحت مكتبهم 
 أن الشرطة إلىوأشارت مصادر محلية  .إعادة العمل في المكتب بعد ساعات عدة بعد تسوية األمر

التابعة للحكومة في غزة شرعت بمالحقة هؤالء العمال الذين يجمعون الحصى قرب المعبر المخصص 
  .واألجانب والشخصيات المهمة فقطمن سلطات االحتالل لتنقل الديبلوماسيين والمرضى والتجار 

  29/11/2010الحياة، لندن، 
  

   أيام العمل في معبر المنطار"إسرائيل" مخزون القمح على وشك النفاد بعد خفض :غزة .42
حذر االتحاد العام للصناعات الفلسطينية ومستوردو القمح في غزة وأصحاب المطاحن :  حامد جاد- غزة

 خفض أخيراًالمطاحن العاملة في قطاع غزة، اثر قرار االحتالل من خطورة نفاد مخزون الدقيق لدى 
نسخة منه أن " الغد"أكد االتحاد في بيان تلقت  و.ليوم واحد أسبوعياً" كارني"أيام العمل في معبر المنطار 

هناك أزمة حقيقية في كميات الدقيق المتوفرة لدى المطاحن متوقعا تفاقم هذه األزمة وظهور نتائجها 
أليام القريبة المقبلة وذلك جراء االنخفاض الحاد في كميات القمح المدخلة إلى غزة خالل الفترة خالل ا
واعتبر االتحاد أن قرار االحتالل القاضي بخفض أيام العمل في معبر المنطار شكل السبب  .األخيرة

ومي من الدقيق األساس لقرب نفاد مخزون القمح لدى هذه المطاحن، كما أدى إلى انخفاض اإلنتاج الي
 700 اليومية للمطاحن من الدقيق يمكن أن تصل لنحو اإلنتاجية، في حين أن القدرة  طنا270ًليصل إلى 

 طن من القمح في حين كانت القدرة التخزينية 1500طن، أما القدرة التخزينية فوصلت إلى نحو 
  . ألف طن50 نحو 2007للمطاحن في العام 
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  كبيراً حيث توفر المطاحن الفلسطينية جزءاً طن من الدقيق يوميا400ً ويقدر استهالك قطاع غزة بنحو
 فان  المتحدة أخيراًلألمموبحسب تقرير  .من هذه االحتياجات فيما توفر المؤسسات الدولية الجزء المتبقي

قية،  غزة لثمانية أيام فقط مما ينذر بكارثة حقيأهاليكميات الدقيق المتوفرة في القطاع ستفي باحتياجات 
  . واحد فلن يبقى أي مخزون من الدقيق لسد احتياجات سكان القطاعألسبوع المعبر أغلقوفي حال 

  29/11/2010الغد، عّمان، 
  

   وحدة سكنية40بـإعمار غزة يبدأ  .43
تمت في غزة أولى خطوات إعادة اإلعمار ببناء أولى المباني السكنية إليواء : أحمد فياض -غزة 

ي ذات أماكن سكناهم التي دمرها االحتالل خالل عدوانه على قطاع غزة نهاية أصحاب البيوت المدمرة ف
 وحدة سكنية في 40فقد شرعت جمعية دار الكتاب والسنة في بناء  .2009 ومطلع عام 2008عام 

 أول دول البحرينمحافظتي غزة والشمال بتمويل من جمعية التربية اإلسالمية بمملكة البحرين، لتكون 
  . تشرع في إعادة إعمار ما دمره االحتاللالعالم التي

نت أن اختيار األسر المستفيدة .وأوضح رئيس جمعية دار الكتاب والسنة الشيخ عبد اهللا المصري للجزيرة
من المشروع تم بالتنسيق مع الجهات المختصة في وزارة األشغال العامة في الحكومة، عالوة على األخذ 

االعتبار المستوى المعيشي لألسرة وحجم الضرر وعدد أفرادها، مؤكدا أن الجمعية ستواصل تنفيذ بعين 
مزيد من المشاريع المتعلقة بإعادة اإلعمار سواء على مستوى اإلنشاءات الخدمية أو المباني السكينة التي 

  .يستفيد منها السكان
 نت أن مشروع البناء يتوزع على .للجزيرة يوسف ضهير .من جانبه ذكر مدير المشاريع في الجمعية م

 من اعتداءات االحتالل، مناطق عدة في مدنية غزة وشمالها، ويتوزع على األسر األكثر تضرراً
  .ويستهدف المعاقين والعاطلين عن العمل

  3/11/2010نت، .موقع الجزيرة
  

  تنجز مشروع محطة مياه بالنصيرات اإلماراتية" الرحمة ":غزة .44
أعلنت الرحمة لألعمال الخيرية التابعة لجمعية اإلصالح والتوجيه :  سائد الخالدي- رأس الخيمة

االجتماعي في رأس الخيمة عن انتهائها من تنفيذ مشروع إنشاء محطة مياه بالنصيرات بقطاع غزة، 
ين الرحمن التميمي األم وقال عبد . ألف درهم330بالتعاون مع الجمعية اإلسالمية بتكلفة إجمالية بلغت 

  ألف نسمة من سكان القطاع، موضحاً أن المشروع120العام للرحمة إن هذا المشروع يستفيد منه 
تضمن حفر بئر ارتوازية وإنشاء محطة مياه في مدينة النصيرات الجديدة الكائنة في محافظة الوسطى 

 من المحسنين وأضاف أن العمل في هذه المحطة التي تم توفير تكلفتها من الدعم المالي .في القطاع
  .ورجاالت الخير بدأ العام الماضي

  29/11/2010الخليج، الشارقة، 
  

   سقطت بآالف األدلة والشواهد التي يتضمنها أطلس فلسطين"وطن بال شعب"مقولة : سلمان أبو ستة .45
قضى الباحث الفلسطيني المعروف البروفسور سلمان أبو ستة معظم حياته في  :هيام حسان -لندن 

 صوت المأساة الفلسطينية التي شهد أول فصولها بنفسه عندما خرج وإعالءة الصهيونية دحض الرواي
أطلس فلسطين هو آخر أعمال أبو ستة في توثيق تاريخ  .مهجراً وهو ما يزال طفالً من بئر السبع

وجغرافية فلسطين وهو عبارة عن أطلس لفلسطين يعد األول من نوعه الذي يوثق ألرض فلسطين 
، أي منذ وعد بلفور وحتى 1966 وحتى 1917 وما طرأ عليها من تحوالت خالل األعوام من التاريخية

  .67السنة األخيرة التي سبقت حرب 
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األطلس هو األول من نوعه ويتضمن "أن حوار المقتضب في  أبو ستة قالوفي خصوص هذا األطلس 
رى ترصد التحوالت التي  صفحة أخ150 جانب إلى صفحة تغطي مناطق فلسطين التاريخية كلها 500

 تحليل لخطة إلى إضافةطرأت عليها خالل السنوات المبحوثة بفعل السياسات الصهيونية االستعمارية 
 وخطوط الهدنة وجرائم الحرب والمذابح ومصادرة األراضي 48التقسيم والحدود الفلسطينية ونكبة 

. كت بصماتها على الجغرافية الفلسطينيةوالممتلكات الفلسطينية وغيرها من المحطات التاريخية التي تر
 ألف اسم لمعالم تاريخية 16 اسم لمدينة وقرية فلسطينية و1600ويشتمل األطلس على رصد لـ 

 صفحة ملونة كل ذلك في 700 جدوالً و65ويتضمن أيضاً .  ألف اسم مكان30 إلى إضافةوحضارية 
  .")سم34 24(مجلد ضخم من القطع الكبير 

لمعلومات التي يتضمنها األطلس ال تدع مجاالً للشك ببهتان وزور العبارة التي استند ا" وأشار إلى أن
  .""أرض بال شعب لشعب بال أرض":  الصهاينة في استيالئهم على أرض فلسطينإليها

هذه الوثائق فتعود ألرشيف االنتداب "، وأشار إلى أن  انجاز األطلس استغرق نحو عشرين عاماًوذكر أن
 اإلسرائيلي في جوانبه التي تناسبت مع طبيعة األرشيف وحتى األمريكيمكتبة الكونغرس البريطاني و

التي حصلت منها على مسح جوي لمناطق فلسطين قبل ( ألمانيا إلىالعمل، وقد تطلب األمر السفر 
ق وبريطانيا وأمريكا واسطنبول وفرنسا وغيرها من الدول، حيث اعتمدنا الوثائ) سيطرة الصهاينة عليها

  ."ذات الثقة بعد مقارنتها وتدقيقها مع بعضها البعض
في "ذكر أنه لم يكن يأمل يوماً طة الوطنية الفلسطينية، ولحصل على فلس واحد من السي لم وأشار إلى أنه

، فنهج هذه السلطة يتمحور حول سبل التنازل والتفريط وليس استعادة الحقوق اإلطالقدعم منها على 
ره هذا األطلس وغيره من الوثائق واألدلة الممكن استخدامها على نحو علمي وقانوني كاملة وفقاً لما يوف

  . في وجودها"إسرائيل"قوي في محاججة الروايات المفبركة التي تستند عليها 
م اقأشار إلى أنه و. "من الممكن جداً أن يشكل األطلس وثيقة مرجعية لصالح الفلسطينيين" وذكر أنه

بعض المعلومات الهامة فيما خص النزاع على معالم أثرية مثل تل القاضي شمال بتزويد اليونسكو ب"
يمكننا أيضاً أن نهزم .  السياسية ال غيراإلرادةما ينقصنا هو .  ومسجد باللاإلبراهيميفلسطين والمسجد 

ى طبق من بريطانيا قضائياً ألنها لم تقم بواجباتها كما ينبغي كدولة انتداب وسلمت أراضينا للصهاينة عل
 قيادة إلىالفضاء القضائي مفتوح عن آخره أمامنا كأصحاب حق ولكننا نحتاج . وعد بلفور المشؤوم

  ."حكيمة ترعى هذا المشروع الضخم
  29/11/2010القدس العربي، لندن، 

  
   الفلسطينية في الربع الثالثاألراضيارتفاع نسبة البطالة في : اإلحصاء .46

، نتائج مسح 28/11  رئيس اإلحصاء الفلسطيني، عال عوض، يوم األحد أعلنت القائم بأعمال:رام اهللا
، والذي ينفذه الجهاز )2010 سبتمبر/  أيلول–يوليو / تموز (2010القوى العاملة، دورة الربع الثالث 

 أن إطار عينة المسح لدورة إلىونوهت عوض  ).دوري(المركزي لإلحصاء الفلسطيني بشكل ربعي 
وقد بلغت . 2007عتمد على نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام  ا2010الربع الثالث 

،  وذلك ) أسرة في قطاع غزة2,156 في الضفة الغربية و4,656( أسرة 6,812عينة المسح لهذه الدورة 
  .لتمثيل المجتمع الفلسطيني والخروج بالتقديرات اإلحصائية حول مؤشرات سوق العمل

  : على النحو التالي2010ئج مسح القوى العاملة للربع الثالث  نتاعوضواستعرضت 
وفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية، بلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في  :النشيطون اقتصادياً

في (، 2010خالل الربع الثاني % 41.5 مقابل 2010خالل الربع الثالث % 40.5األراضي الفلسطينية 
وأشارت النتائج إلى أن نسبة مشاركة النساء في ). 2009في الربع الثالث % 41.6حين كانت النسبة 
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للذكور خالل نفس الفترة، في % 66.4مقارنة مع  % 14.0  بلغت 2010سوق العمل في الربع الثالث 
  .2010للذكور في الربع الثاني % 67.1 مقابل 2010للنساء في الربع الثاني % 15.2حين بلغت 

في الربع % 28.6 للتعريف الموسع للبطالة، ارتفعت نسبة األفراد الذين ال يعملون من وفقاً :البطالة
في الربع الثالث % 31.4، في حين كانت النسبة 2010في الربع الثالث % 33.3 إلى 2010الثاني 
 في ووفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية، ارتفعت نسبة األفراد الذين لم يعملوا وبحثوا عن عمل .2009

، فقد أظهرت النتائج ارتفاع معدل 2010 والربع الثالث 2010األراضي الفلسطينية ما بين الربع الثاني 
، في حين كانت النسبة 2010في الربع الثالث % 26.6 إلى 2010في الربع الثاني % 22.9البطالة من 

في الربع الثاني % 39.3، حيث ارتفعت نسبة البطالة في قطاع غزة من 2009في الربع الثالث % 25.8
% 15.2، كما ارتفعت نسبة البطالة في الضفة الغربية  من 2010في الربع الثالث % 40.5 إلى 2010
وسجلت محافظات الجنوب النسبة األعلى للبطالة من بين محافظات  .خالل نفس الفترة% 20.1إلى 

، أما في %25.0افظة الخليل ، حيث بلغت نسبة البطالة في مح2010الضفة الغربية في الربع الثالث 
  %.46.2قطاع غزة فاحتلت محافظة خان يونس أعلى معدل للبطالة 

 2010أظهرت النتائج انخفاض عدد العاملين في األراضي الفلسطينية بين الربع الثاني  :العاملون
  ألف756 مقارنة مع 2010 ألف في الربع الثالث 710 ألف عامل، ليصبح 46  بمقدار2010والثالث 

 ألف عامل، كما 40، حيث انخفض عدد العاملين في الضفة الغربية بمقدار 2010في الربع الثاني 
  . آالف عامل7انخفض العدد في قطاع غزة بمقدار 

من جهة أخرى، أظهرت النتائج أن عدد العامالت الفلسطينيات في األراضي الفلسطينية انخفض من 
  .2010 ألف امرأة في الربع الثالث 112 إلى 2010 ألف امرأة في الربع الثاني 134

  1/10/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  ئي يقلق الفلسطينييناالتهاب الكبد الوب .47
بشكل متفاوت في األراضي ) بي( ينتشر مرض التهاب الكبد الوبائي: عوض الرجوب -الخليل 

ن بأنه ضمن المستويات الطبيعية فإن قلق  ورغم طمأنة وزارة الصحة السكا،الفلسطينية المحتلة
  .المواطنين واألطباء يتزايد من تأثيراته

وبينما يؤكد أطباء فلسطينيون انتشار المرض بشكل ملحوظ في مناطق دون أخرى، يقول بعض 
  .المرضى إنهم توجهوا إلى األردن ألن تشخيص المرض أسرع وأفضل منه في الضفة الغربية

ئي السنوي لوزارة الصحة الفلسطينية بشأن معدل اإلصابة بالمرض خالل عام ويفيد التقرير اإلحصا
في الضفة الغربية ) متأثرة بالفيروس ويمكنها نقله لآلخرين( حالة مرضية 21 أنه تم التبليغ عن 2009
أما عن معدل حاملي  . ألف من السكان، دون أن يبلغ عن أية حاالت في غزة100 لكل 0.5بمعدل 

ال يتأثرون بالفيروس لكنهم قد ( حالة لحاملي المرض 1983ار التقرير إلى التبليغ عن الفيروس فأش
) 1025( ألف من السكان، غالبيتها في الضفة الغربية 100 لكل 35.1بمعدل إصابة ) ينقلونه لغيرهم
  .24.0بمعدل إصابة )  حالة357( ألف، والباقي في غزة 100 لكل 40.9بمعدل إصابة 
األشد خطورة، فذكرت اإلحصائيات أنه تم خالل نفس العام رصد حالتين ) سي(بد الوبائي أما التهاب الك

 منها في 122 حالة لحاملي المرض من السكان، 166فقط بين سكان الضفة الغربية، في حين سجلت 
  . في قطاع غزة44الضفة الغربية و

أن المرض مرتفع بشكل مقلق في عدد أما الطبيب العام أحمد البطران من بلدة إذنا غرب الخليل، فيؤكد 
 على أن النهاية الحتمية للمرض هي تشمع أو سرطان من القرى جنوب غرب الضفة الغربية، مشدداً

وأوضح أن المرض ينتشر بين مواليد ثمانينيات وأواخر سبعينيات القرن  .الكبد كما حدث لكثيرين
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حية الوقائية، واستخدام حقن عضلية بعد غليها الماضي، لعدة أسباب منها انعدام التطعيم والرعاية الص
الغلي غير كاف ألن فيروس الكبد ال ينتهي إال بالضغط الجوي أو درجة حرارة "لعدة حاالت، علما أن 

  ". درجة مئوية180
 أسعد رمالوي انتشار .من جهته أكد المدير العام للصحة األولية والصحة العامة في وزارة الصحة د

وأضاف أن نسبة المصابين  .أكثر من غيرها، وخاصة في مناطق الخليل وبيت لحمالمرض في مناطق 
وبالتالي فإن جميع األطفال دون سن " للتطعيم  برنامجا1992ًبالمرض تتراجع ألن الوزارة بدأت عام 

 أن برنامج التطعيم الذي تنفذه الصحة خفّض النسبة من ، مضيفاً" عاما محصنون ضد هذا المرض18
وأوضح أن الدراسات على األعمار المتقدمة أظهرت  .اآلن% 2.5 إلى 1990-1989العام خالل % 7

 مليون حالة في العالم وتقسيم المرض 300وأشار إلى تسجيل نحو  .منهم يحملون الفيروس% 2.5أن 
من عدد السكان، ومنطقة متوسطة %) 2(مناطق نسبة انتشار المرض فيها منخفضة : إلى ثالث فئات

 وهذا يعني أن فلسطين في الحد األدنى من المتوسط، وأخيراً% 7 و2مصابين فيها تتراوح بين ونسبة ال
  %.7منطقة انتشار عالية وتزيد على 

  28/11/2010نت، .موقع الجزيرة
  

   التسامح عبر لوحات فنيةإلى وفنانة فلسطينيون يدعون  فنانا25ً .48
ؤيتهم للتسامح عبر ملصقات فنية صممت لالحتفال  فناناً وفنانة من الضفة الغربية وقطاع غزة ر25يقدم 

  .باليوم العالمي للتسامح عرضت مساء أمس األول في رام اهللا
الذي ينظم هذا المعرض للعام ) مركز رام اهللا لدراسات حقوق اإلنسان(وقال اياد البرغوثي مدير 

 مجتمع ال نقرأ كثيراً أنناا الهدف من المعرض تعزيز فكرة التسامح عند الناس وبم"الخامس على التوالي 
في كل عام "وأضاف  ".فكرنا في عمل لوحات فنية توصل هذه الفكرة إلى أكبر عدد ممكن من الناس

تنضم إلينا مجموعة من طالب كليات الفنون في المعاهد والجامعات الفلسطينية، ويشاركون معنا في 
هوم التسامح حول مختلف القضايا ورشات عمل تهدف إلى تدريبهم على توظيف الفن في إيصال مف

  ".االجتماعية والسياسية واالقتصادية والدينية في أي مجتمع وتجسيد ذلك في لوحات فنية
وعرضت أعمال الفنانين في قاعة غاليري المحطة في رام اهللا، وكان من المفترض أن تعرض في 

قالوا إن أسباباً حالت دون ذلك غاليري شبابيك في غزة في ذات الوقت، إال أن القائمين على المعرض 
  .وستعرض في وقت الحق

وتنوعت أعمال الفنانين بين الدعوة إلى التسامح الديني والسياسي والعرقي على قاعدة تساوي الجميع 
  .مهما اختلفت ألوانهم ودياناتهم وأعراقهم

  29/11/2010الخليج، الشارقة، 
  

   كتاب جديد لدينا مطر"سطينيحكايات الشعب الفل: ما معنى أن تكون فلسطينياً" .49
حكايات الشعب : ما معنى أن تكون فلسطينيا" صدر في مطلع الشهر الجاري كتاب جديد بعنوان :رام اهللا

  . صفحة من القطع المتّوسط224 للنشر في I. B. Tauris، عن دار "الفلسطيني
لدولية في كلية الدراسات يضم الكتاب لصاحبته دينا مطر، المحاضرة في اإلعالم العربي واالتصاالت ا

الشرقية واألفريقية في جامعة لندن، حكايات وتجارب وذكريات شخصية لفلسطينيين من الجنسين، ويتسم 
فالبعض أغنياء والبعض اآلخر فقراء، . بتنّوع وتعددية الفئات العمرية واالجتماعية والثقافية المشاركة

للقناعات الدينية والثقافية، البعض علماني واآلخر والبعض شيوخ وآخرون شباب، وكذلك األمر بالنسبة 
وخضع ترتيب الحكايات والتجارب والذكريات الشخصية لمنطق التسلسل الزمني المتصاعد،  .متدين
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 ويصل إلى أواسط التسعينيات، التي شهدت اتفاقيات 1948الذي يبدأ من فترة ما قبل النكبة في العام 
  .أوسلو، وإنشاء السلطة الفلسطينية

 التي جمعتها مطر في سياق مقابالت مع فلسطينيين في لبنان ،الهدف من هذه الحكايات والذكريات
 هو تقصي كيف صنعت أحداث تاريخية راديكالية وحاسمة حياة ومصائر ،وسوريا وفلسطين التاريخية

كبرى للصراع الناس العاديين، الذين غالبا ما تضيع حكاياتهم وتجاربهم الخاصة في زحمة التحليالت ال
  . اإلسرائيلي في فلسطين وعليها-الفلسطيني والعربي 

  28/10/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   السند االقوى للفلسطينيينسنظل: ملك األردن .50
 في كلمة افتتح بها أمس الدورة العادية      ،  أكد العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني      :  محمد الدعمه  - عمان

 أن بالده ستظل السند األقوى للفلسطينيين، وستواصل القيام بكل مـا            ،األولى لمجلس األمة السادس عشر    
تستطيع لرفع الظلم عنهم، وإنهاء االحتالل، وقيام دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني، وعاصمتها القدس              

سياق إقليمي يضمن تحقيق السالم     الشرقية، وفق مبادرة السالم العربية، وقرارات الشرعية الدولية، وفي          
  . الشامل

 29/11/2010الشرق األوسط، عمان، 
  

  دالالت تلمودية متطرفة القدس عاصمة للشعب اليهودي يحمل اعالن : "االقصىلجنة اعمار " .51
قال نائب رئيس لجنة اعمار المسجد االقصى المبارك وقبة الـصخرة المـشرفة             :  كمال زكارنة  - عمان

 ان الطرح االسرائيلي باعالن القدس عاصمة لشعب اليهودي يختلف كثيـرا عـن              :المهندس رائف نجم  
اعالن القدس عاصمة ابدية لدولة اسرائيل لمل يحمله من مخاطر ودالالت تلمودية وتوراتيـة عقائديـة                
متطرفة النهم يهدفون في ذلك الى جعل القدس عاصمة لجميع يهود العالم وهذه الخطوة االولى في تنفيذ                 

 من بروتوكوالت حكماء صهيون في جعل القدس عاصمة ليهود العالم ثم بعد ذلـك يقومـون                 24ر  القرا
بتعيين ملكا يهوديا على القدس تمهيدا العالن القدس عاصمة العالم ومن ثم تأتي الخطوة االخيرة ويعلنون              

  .حكمهم للعالم اجمع
 - صهيون وحتـى يكملـوا تنفيـذها         وقال نجم انهم يقومون االن بتنفيذ اخر قرارات برتوكوالت حكماء         

 يجب طرد العرب الفلسطينيين من من القدس كما يفعلون االن في منطقة الجليل حيث               -حسب معتقداتهم   
  . عاما62يمارسون التطهير العرقي ويعيش العرب هناك ظلما مستمرا منذ 
يهـود مكـانهم     من الجليل واحالل ال    48واضاف ان التوجه االسرائيلي اصبح واضحا وهو طرد عرب          

حتى تصبح اسرائيل دولة يهودية خالصة وهذا يناقض كل دساتير العالم ووصف نجم كل من يوافـق او                  
يسكت على اعالن القدس عاصمة ليهود العالم بانه مجرم حقيقي وشريك في هذه الجريمة التي لم يـشهد                  

  .التاريخ البشري مثيال ام شبيها لها
امعة االردنية الدكتور غسان الجندي ان الكنيست االسرائيلي اعلن ضم          وقال استاذ القانون الدولي في الج     
 وقد اعتبر مجلس االمن الدولي في حينهـا قـرارات           1978 و   1967القدس الشرقية مرتين في العامين      

الضم االسرائيلي الغية وباطلة وتصرفا غير مشروع وغير قاونوني وال يؤدي الى اية نتائج قانونية مبينا          
  .جلس االمن الدولي ينسجم مع توجه في القانون الدولي يحرم الضم بعد االحتاللان موقف م
ان هناك سابقة في القانون الدولي تتجلى بقيام االتحاد السوفييتي السابق بضم دول البلطيق              : وقال الجندي 

نـدما   ولم تعترف المجموعة الدولية بذلك وعومل الضم على انه تعليق لسيادة تلك الدول وع              1940عام  
  .ينتهي الضم ستقوم تلك الجمهوريات باستعادة سيادتها وهذا ما حدث
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ان قضية القدس تبرز من جديد وتحتل       : قال رئيس الجمعيات المقدسية في االردن الدكتور صبحي غوشة        
سلم اولويات المخططات والمشاريع الصهيونية رغم ان المبدأ الصهيوني تجاه المدينة المقدسة لم يتغيـر               

د اول مؤتمر صهيوني والذي اعتبر القدس هدفا صهيونيا ومحورا للنشاط الصهيوني وعاصـمة              منذ عق 
  .لهم

  29/11/2010، الدستور، عّمان
  

  "األونروا"على المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته المالية تًجاه : "الفلسطينيةدائرة الشؤون " .52
ندس وجيه عزايزة ضرورة في الكلمة التـي        أكد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المه      :  بترا –عمان  

 أن يفي المجتمع     على افتتح بها االجتماع التنسيقي للدول العربية المضيفة لالجئين الفلسطينيين أمس األحد          
على اعتبار انها تمثل    ) األونروا(الدولي بالتزاماته المالية تجاه وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين          

  .بقضيتهم لحين حلها وفقا لقرارات الشرعية الدوليةالتزام هذا المجتمع 
وجاء االجتماع التنسيقي للدول العربية المضيفة عشية اجتماع اللجنة االستشارية لألونروا التـي سـتلتئم               
برئاسة السعودية في منطقة البحر الميت اليوم لبحث الوضع المالي للوكالة وسبل التعامل مع الصعوبات               

  .التي تواجهها
 29/11/2010، تور، عّمانالدس

  
  صاحبة مطعم في العقبة تطرد سياحا إسرائيليين .53

إسرائليين  ثالثة سياح     بطرد صاحبة مطعم السياحي في العقبة    قامت  :  ابراهيم الفرايه  - الدستور   -العقبة  
 توأكـد . من دخلوا مطعمها بعد منتصف الليل لتناول العشاء و كانوا يتحدثون فيما بينهم باللغة العبرية              

 حاالت مشابهة منذ افتتاح المطعم السياحي العام الماضـي          8انها تعاملت مع    ) للدستور (صاحبة المطعم 
  .مشددة في الوقت ذاته انها لن تتردد في طرد أي اسرائيلي يدخل المطعم حتى لو كلفها االمر شيئا

 29/11/2010، الدستور، عّمان
  

   كدولة مستقلة"سرائيلإ" التركي يتوقع زوال الخارجيةوزير : "معاريف" .54
اإلسرائيلية إيلي بردشتاين عن وزير الخارجية التركي أحمـد         » معاريف«نقل المراسل السياسي لصحيفة     

داود أوغلو قوله، في عدد من اللقاءات التي عقدها مع صحافيين وأكاديميين في تركيا، أن إسرائيل كدولة                 
  . مستقلة غير شرعية في المنطقة ستزول

وغلو إلى أنه يملك رؤية تفيد بأن تركيا ستغدو القوة المهيمنة في الشرق األوسط ومحيطه،               وأشار داود أ  
  . وأنها سترعى خالل أعوام دولة ثنائية القومية في فلسطين

إسـرائيل ال   «ونقل بردشتاين، في تقرير لصحيفته من أنقرة، عن داود أوغلو قوله في تلك اللقـاءات إن                 
دولة مستقلة، لذلك فإنه ستقام في كل المنطقة الواقعة بـين البحـر المتوسـط               يمكنها البقاء لفترة طويلة     

  . »واألردن دولة ثنائية القومية يعيش فيها اليهود والفلسطينيون
وأوضح المراسل أنه أثناء تلك اللقاءات التي جرت قبل األزمة األخيرة بـين إسـرائيل وتركيـا حـول                   

مواطنين األتراك، أبدى داود أوغلو تقديره بأن إسرائيل لـن          التركي إلى غزة ومقتل ال    » أسطول الحرية «
  . تفلح في إبرام اتفاقيات سالم مع جيرانها، بمن فيهم الدولة التي ستقام على أراضي السلطة الفلسطينية

ويعود هذا التقدير إلى أيديولوجيا أعمق ترى بأن تركيا بحاجة ألن تستعيد نفوذها التاريخي الذي كانـت                 
وفي رأيه كما كرر القول     .  سنة 400عهد اإلمبراطورية العثمانية التي حكمت المنطقة حوالي        تحوزه في   

  . في تلك اللقاءات، لن يعود السالم إلى الشرق األوسط إال بعد عودة النفوذ التركي العميق والجوهري
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نقطاعـا عـن    ويشير بردشتاين إلى أن الرجلين يتقدمان في السنوات األخيرة في المحور الذي يـزداد ا              
وفي اللقاءات مع الصحافيين واألكاديميين أضـاف داود أوغلـو أن           . الغرب واقترابا من سوريا وإيران    

هـي  ) اللتان خلفتا تركيا في السيطرة على الـشرق األوسـط       (القوى العظمى التاريخية بريطانيا وفرنسا      
حـدود بـشكل يتناسـب مـع        المسؤولة عن الوضع الصعب القائم اآلن في هذه المنطقة، ألنها قسمت ال           

  . مصالحها السياسية والعسكرية من دون أن تأخذ بالحسبان االنتماءات الديموغرافية لسكان المنطقة
  29/11/2010، 48موقع عرب

 
  افتتاح االجتماع التنسيقي للدول العربية المضيفة لالجئين الفلسطينيين .55

يفة عشية اجتماع اللجنة اإلستشارية لألونـروا        يأتي االجتماع التنسيقي للدول العربية المض      : بترا –عمان  
التي ستلتئم برئاسة السعودية في منطقة البحر الميت غدا لبحث الوضع المالي للوكالة وسبل التعامل مـع                 

  .الصعوبات التي تواجهها
أكد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس وجيه عزايزة ضرورة وفـاء المجتمـع الـدولي                حيث  
على اعتبار انها تمثل التزام     ) األونروا(ته المالية تجاه وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين         بالتزاما

  .هذا المجتمع بقضيتهم لحين حلها وفقا لقرارات الشرعية الدولية
وقال في الكلمة التي افتتح بها اإلجتماع التنسيقي للدول العربية المضيفة لالجئين الفلسطينيين امس فـي                

لدائرة ان ملف الالجئين يعتبر من أكثر الملفات الدولية تعقيدا وأهمها ال سيما انه يتعلـق بخمـسة                  مبنى ا 
ماليين الجىء فلسطيني، مشيرا إلى الخدمات التي تقدمها الدول العربية المضيفة لالجئين في مجـاالت               

  .الصحة والتعليم والشؤون اإلجتماعية ما يؤدي لتوفير الحياة الكريمة لهم
كما تنفذ الدول العربية الخليجية على وجه الخصوص العديد من المشاريع التنمويـة             «: ف عزايزة وأضا

واإلنتاجية والتأهيلية في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان، إضافة لـدعمها المباشـر لموازنـة                
  .الوكالة 

 التزمت به األسرة الدولية تجاه      وأكد عزايزة ان الدعم الدولي لميزانية الوكالة ال يعتبر منة بل هو واجب            
وكالة الغوث لحين التوصل إلى حل مرضي لقضية الالجئين الفلسطينيي وفقا لقرارات األمم المتحدة ذات               

  .الصلة
وأعرب ممثلو الدول العربية المضيفة لالجئين عن تقديرهم للجهود التي يبذلها األردن في سبيل تـوفير                

  .ين،الفتين الى انه يستضيف أكبر عدد منهم على أراضيهالحياة الكريمة لالجئين الفلسطيني
وأكدوا أن أي تقاعس من جانب المجتمع الدولي تجاه األونروا سيؤدي إلـى المزيـد مـن الـصعوبات                   
والتعقيدات وعلينا أن نعمل لتجاوز هذه الصعوبات ويجب على الدول المانحة الوفاء بالتزاماتهـا تجـاه                

  .م ميزانية الوكالةالوكالة وزيادة تبرعاتها لدع
  29/11/2010، الرأي، عّمان

 
  في دول حوض النيل" اإلسرائيلي"خبير مصري يقلل من التأثير  .56

فـي أزمـة   " اإلسرائيلي"قلل خبير في شؤون حوض النيل من تأثير الوجود   :  طه عبد الرحمن   -القاهرة  
  " .ي إثيوبيا وأوغندا وكينيافي ظل محدودية وجود الكيان العبري ف"مياه نهر النيل لدول حوض النيل، 

وقال هاني رسالن، رئيس برنامج دراسات السودان وحوض النيل التابع لمركـز األهـرام للدراسـات                
بدول إفريقيـة،   " إسرائيل"السياسية واالستراتيجية، في ندوة بمكتبة اإلسكندرية إنه على الرغم من وجود            

ور ينحصر في مشروعات اقتـصادية ذات عائـد         وأرجع ذلك إلى أن هذا الد     . فإنه محدود وغير مؤثر     
ووضـع  " اإلسرائيلي"ربحي سريع، إضافة إلى الجانب األمني، منوها بأنه يجب عدم المبالغة في الدور              

  .األمور في نصابها 
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وأكد أن الفتور الذي شاب العالقات المصرية مع دول القارة في الفترة من نهاية السبعينيات إلى منتصف                 
بقـوة إلـى    " إسرائيل"ثّر كذلك في عالقات العالم العربي مع تلك الدول، ما أدى إلى عودة              التسعينيات، أ 

المسرح اإلفريقي، وبدأت تظهر دعاوى تشير إلى أن إفريقيا هي دول جنوب الصحراء، بينما دول شمال                
  .إفريقيا ال تنتمي إلى القارة وأن والءها للعرب، وهذه نظرة تمييزية خطيرة 

  29/11/2010، رقةالخليج، الشا
  

  مشروعات إنسانية للمؤتمر اإلسالمي في غزة .57
أدان أكمل الدين إحسان أوغلو أمين عام منظمة المؤتمر االسالمي قـرار الحكومـة        :  هالة أحمد زكي    . د

 مؤكدا وضعها كأرض وقف إسالمي وجزء من المسجد االقـصي            , االسرائيلية تغيير معالم ساحة البراق    
 حيث   . ا تقوم به إسرائيل في القدس الشرقية يعد انتهاكا صارخا للقانون والشرعية الدولية            أن م   . المبارك

غادرت أمس األول بعثة منظمة المؤتمر االسالمي جدة إلي غزة لتقييم الوضع االنساني في القطاع فـي                 
ين عدد مـن    مجال الصحة وتفعيل آلية التنسيق بين شركاء المنظمة من جمعيات ومنظمات إنسانية وتدش            

    . المشاريع الحيوية وبناء القدرات الوطنية الفلسطينية في المجال الصحي
 29/11/2010، األهرام، القاهرة

 
  اتحاد الناشرين العرب يتجاوب مع حملة كتاب يكسر الحصار .58

أعلن اتحاد الناشرين العرب تجاوبه مع الحملة التي أطلقتها بعض الجمعيـات           :  طه عبدالرحمن  -القاهرة  
لتزويد قطاع غزة المحاصر بكتـب لكـسر   " فيسبوك"األهلية الفلسطينية والعربية عبر الموقع االجتماعي  

  .على القطاع منذ أربع سنوات تقريبا " إسرائيل"الحصار االقتصادي والثقافي والسياسي الذي تفرضه 
التحاد لكسر الحـصار  وقال الدكتور محمد عبد اللطيف، رئيس االتحاد، إن هذا التجاوب يأتي رغبة من ا   

الثقافي المفروض على الشعب الفلسطيني في غزة، كرمز لكسر الحصار السياسي، ومشاركة من االتحاد              
في ما يعانيه الشعب الفلسطيني من صعوبة في الحصول علـى حقـه فـي المعرفـة بفعـل الحـصار                     

  .المفروض عليه، قبل عدة سنوات " اإلسرائيلي"
تثمر مشاركة الناشرين العرب في معرض القاهرة الدولي للكتاب خـالل           ولفت إلى أن االتحاد سوف يس     

عداد الكتب التي يمكن أن تحملها الشحنة، والتي سوف يتم إدخالها إلـى        إلكانون الثاني المقبل    /شهر يناير 
كتـاب يكـسر    (وقد تم إطالق مبـادرة      . القطاع المحاصر بالتعاون مع جمعية الهالل األحمر المصري         

بهدف خدمة الطلبة والباحثين في قطاع غزة، وكـسر الحـصار بتـوفير الكتـب               ) ع غزة الحصار قطا 
والمراجع العلمية، حيث سيتم تأمين نقل الكتب من خالل قافلة كتب كبيرة من مصر إلى قطاع غزة مـن                   

  .قبل مجموعة من الشباب
  29/11/2010، الخليج، الشارقة

  
  س والسلطة وحزب اهللا على حمابالتجسسمرت أ كلينتون: وثائق أمريكية .59

امرت هيالري كلينتون وزيرة الخارجية االمريكية دبلوماسيين امريكيين بجمـع معلومـات عـن              : لندن
كما امـرت   . االمين العام لالمم المتحدة وكبار مساعديه ومندوبي الدول االعضاء الدائمين بمجلس االمن           

  .بجمع معلومات عن قادة حماس والسلطة الفلسطينية
معلومات المطلوبة كلمات السر الالزمة الجراء اتصاالت كمـا تتـضمن توجيهـات بطلـب               وتتضمن ال 

معلومات عن اساليب االشخاص المعنيين بالعمل واتخاذ القرارات، وكذلك ارقام بطاقات االئتمان الخاصة             
نهم وفي توجيه آخر لدبلوماسيين امريكيين بدول افريقية طلب م        . بهم وغير ذلك من المعلومات الشخصية     

ولم تقتصر تعليمـات    . وبصمات اصابع المسؤولين المعنيين   ' دي ان ايه  'معلومات عن البصمة الوراثية     
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ويبـدو ان   . التجسس على الدبلوماسيين االمريكيين بل تم توجيهها الى غالبية الوكاالت االمنية االمريكية           
عليها من خـالل التنـصت      طلب المعلومات عن نظم االتصاالت كان يستهدف التمهيد للتجسس المنتظم           
  .والتسجيل وكذلك السطو على المعلومات المحتفظ بها في اجهزة الكمبيوتر

وسعت الواليات المتحدة الى جمع معلومات عن العالقة بين وكالة االمم المتحدة الغاثة وتشغيل الالجئين               
  .و حركة حماس الفلسطينية وحزب اهللا اللبناني) اونروا(

لومات عن خطط وكاالت االمم المتحدة بشأن تحقيقات كانت سـتجريها حـول             كما سعت ايضا لجمع مع    
ولـم تكـن االمـم      . مسائل تتضمن احراجا للواليات المتحدة في افغانستان والعراق ومعتقل غوانتانامو         

 2008المتحدة الهدف الوحيد للتجسس االمريكي، فقد اظهرت ثمانية توجيهات صدرت بدءا مـن عـام                
دف لتوجيه الوكاالت الحكومية المشاركة حول كيفية توجيه مواردها وتطوير خططهـا            قائمة اولويات ته  '

  .'لجمع المعلومات المطلوبة
وفي برقية موجهة الى سفارات امريكا من مصر واسرائيل وعمان ودمـشق والريـاض تطلـب وزارة                 

حمـاس والـسلطة    خطوط السفر الفعلية والمركبات التي يستعملها قـادة         'الخارجية منهم معلومات حول     
  .لكنها ال تحدد الهدف من ذلك' الفلسطينية

' تجسساً مضاداً 'كما وجهت وزارة الخارجية طلبات الى سفاراتها بالشرق االوسط للقيام بما يمكن اعتبار              
ويتـضمن ذلـك الطلـب مـن        . ضد كل من جهازي المخابرات واالستخبارات العسكرية الفلـسطينية        

معلومات عن قدرات هذين الجهازين في مجاالت التشفير وحل الـشيفرات           الدبلوماسيين االمريكيين جمع    
وتم الطلب من السفارات االمريكية في االردن ومصر        . والتنصت والتعاطي مع اجهزة الكمبيوتر المعقدة     

والسعودية وسورية جمع معلومات شخصية واخرى متعلقة باالتصاالت عن مسؤولين كبـار بالـسلطة              
اس كذلك عن قيادات شابة فيهما بما في ذلك امكانية وجود عالقـات بـين هـؤالء                 الفلسطينية امرته حم  
 .ومنظمات ارهابية

28/11/2010، القدس العربي، لندن  
  

  "ويكيليكس" المتصاص توتر حلفائها إزاء ما بدأ يسربه موقع اتصاالتهاضاعف ت أمريكا .60
اليات المتحدة ضاعفت اتـصاالتها     الو، أن   )وكاالت(، نقالً عن    29/11/2010،  الخليج، الشارقة  ذكرت

" ويكيلـيكس "في جميع االتجاهات المتصاص الصدمة وغضب وتوتر حلفائها إزاء ما بدأ يسربه موقـع               
 ألفاً من الوثائق السرية األمريكية، بينها برقيات دبلوماسية تطـول  250وعدد من الصحف لما يقرب من     

، وتنعتهم بأوصاف تمسهم، كمـا      "إسرائيل"ألمانيا و العديد من الشخصيات في دول عدة، بينها بريطانيا و        
  .تسعى لمعالجة تداعيات التسريب مع الدول المشار إليها في الوثائق 

وفي وقت رفضت واشنطن التفاوض مع الموقع بشأن نشر الوثائق، معتبرة أنه انتهك القانون األمريكـي                
 فيه من أن النشر الحاصل حالياً مـن         بحصوله عليها، وأرسلت خطاباً إلى مؤسسه جوليان أسانج تحذره        

للخطر وتقويض األمن العالمي، أكد أسانج أن ماليـين الوثـائق           " عدد ال حصر له   "شأنه تعريض أرواح    
، "فرد واحد للخطـر   "، ونفى تعرض    "كل المواضيع الكبرى  "السرية التي بدأ نشرها الليلة الماضية تشمل        

اتية، مشدداً على أن هذا األمر لن يمنعه من نشر الوثائق           فيما أعلن الموقع تعرضه لعملية قرصنة معلوم      
  .الحساسة في العديد من وسائل اإلعالم 

الفرنسية نشرها ان   " لوموند"واعاد الموقع اإللكتروني لصحيفة     " ويكيليكس"فادت وثيقة نشرها موقع     وقد أ 
  " .لن تنجح"ضات مع ايران  ان المفاو2009كانون االول / اكدت للواليات المتحدة في ديسمبر" إسرائيل"

 بين عاموس جلعـاد مـدير       2009كانون األول   / وتعرض برقية أمريكية محادثة في األول من ديسمبر       
وايلين تاوشر مساعدة وزيـرة الخارجيـة       " اإلسرائيلية"الشؤون السياسية والعسكرية في وزارة الحرب       

  .األمريكية 
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اد قال انه غير واثق بأن إيران قـررت صـنع سـالح             جلع"وكتبت المسؤولة الدبلوماسية األمريكية أن      
  " .نووي، لكن إيران مصممة على أن يتاح لها خيار صنع هذا السالح

 أبدت المسؤولة الدبلوماسية األمريكيـة      2009تشرين الثاني ،  /  نوفمبر 18وفي برقية أخرى مؤرخة في      
رد إيجابي على المبـادرة األمريكيـة       أكد ممثل للموساد أن طهران تدرك أنها بتقديم         "المالحظات اآلتية   

من وجهة نظر الموساد فان إيران لن تقـوم         "، واضافت   "فإنها تستطيع االستمرار في ممارسة لعبة الوقت      
 بالقـدرة   2011 و 2010وبذلك، ستتمتع إيران بين العـامين       . سوى باستخدام المفاوضات لكسب الوقت      

  " .التكنولوجية على صنع سالح نووي
، التقى روبرت وكسلر العضو النافذ في الكونغرس األمريكـي          "اإلسرائيلي"لتهدئة الغضب   وفي محاولة   

  .عاموس يادلين" االسرائيلية" رئيس االستخبارات العسكرية 2009أيار /  مايو13في 
وكسلر أوضح ان الرئيس األمريكي يستطيع      "وأوردت وثيقة أمريكية أخرى نشرها الموقع اإللكتروني ان         

ر اقناع الرأي العام األمريكي بدعم عمل عسكري ضد إيران اذا اخفقت جهود التفاوض بعـد                بسهولة اكب 
ورد يادلين انه ال ينصح الواليات المتحدة بفتح جبهة ثالثة، ولكن ينبغـي االدراك ان               . محاولة القيام بها    

  " .تنظر الى األمور في طريقة أخرى، وال يمكنها استبعاد الخيار العسكري" اسرائيل"
 ان الموقـف الروسـي حـول الملـف          2009تشرين الثاني   / وافادت برقية أمريكية مؤرخة في نوفمبر     

، وذلك قبل نحو عام من إحجام الكرملين عـن تـسليم            "اإلسرائيليين"بالنسبة إلى   " لغزا"اإليراني ال يزال    
   .300إيران صواريخ مضادة للطائرات من طراز اس  

 أوضح جلعاد امام تاوشـر أن       2009كانون األول   / ول من ديسمبر  وكشف دبلوماسي امريكي أنه في اال     
 إلى  300-حديثة من دون طيار مقابل الغاء بيع صواريخ اس        " اسرائيلية"موسكو طلبت تسليمها طائرات     "

  " .طهران
بنشر " ويكيليكس"المتمثل في قيام    " غير المسؤول والخطير  "بالعمل  " أقسى التعابير "وندد البيت االبيض ب     

وقـال  . ائق دبلوماسية امريكية سرية، واعتبر ان هذا العمل يمكن ان يعرض حياة كثيـرين للخطـر             وث
ليكن واضحاً ان هذه المعلومات تعـرض للخطـر    "المتحدث باسم البيت األبيض روبرت غيبس في بيان         

اليات المتحدة  دبلوماسيينا والعاملين في اجهزة االستخبارات والناس في العالم اجمع الذين يطلبون من الو            
  " .مساعدتهم لنشر الديمقراطية

للوثـائق الـسرية،   " الطائش"نشر موقع ويكيليكس  " البنتاغون"بدورها، استنكرت وزارة الدفاع األمريكية      
وكـشف بريـان وايتمـان      . وقالت انها تتخذ خطوات لدعم أمن الشبكات العسكرية األمريكية الـسرية            

ات للحيلولة دون تحميل معلومات كمبيوتر سـرية علـى وسـائط         وجود خطو " البنتاغون"المتحدث باسم   
وزارة الدفاع قامت بسلسلة من التصرفات للحيلولة دون وقوع مثل هذه األحداث في             "وقال  " تخزين نقالة 
  " .المستقبل
من ان الوثائق األمريكية الحساسة التي      " ويكيليكس" نشر وثائق مصنفة سرية وحذرت موقع         لندن ودانت
   ."يمكن ان تعرض حياة أشخاص للخطر"لموقع لنشرها يستعد ا

 وفقا للرسائل السرية التي تنوي ويكيليكس نشرها تم         ، أنه 29/11/2010وكالة معاً اإلخبارية،    وأضافت  
تسريب بعضها والذي يتعلق بالعالقة بين السلطة الفلسطينية والواليات المتحدة كان ابرزها ان الواليـات               

 بعدم المبالغة بردة الفعل بان هناك بعض االمور التي سترد في هذه الوثائق والتي               المتحدة ابلغت السلطة  
  .ومنها ما يؤكد دعم امركيا السرائيل فيما يتعلق بالفلسطينيين خالل عملية السالم, لن تعجبكم

وستبرز هذه الوثائق موقف واشنطن تجاه المصالحة الداخلية الفلسطينية والحوار الذي يجري فـي هـذا                
ولكن وفيما يتعلق بالشان الفلسطيني فان الكشف المتوقع سيؤكد حول مـا ورد حـول الـسياسة                 , لشان  ا

  .االمريكية تجاه الفلسطينيين 
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ولم يتم تحذير اسرائيل من قبل االمريكيين حول اي مواد محددة وحساسة حسبما ما ورد علـى لـسان                   
  .ناطق باسم السلطة الفلسطينية 

حاولة اسرائيل تنسيق الحرب على غزة مع السلطة الفلسطينية ومـصر لكـن             كما تحدثت الوثائق عن م    
  .االخيرتين رفضتا ذلك

ووفقا للوثيقة السرية فان وزير الجيش االسرائيلي ايهود باراك زعم أنه تشاور مع مصر وفتح قبل عملية                 
 حماس لكـن    الرصاص المصبوب عما إذا كانوا على استعداد لتولي السيطرة على قطاع غزة اذا هزمت             

  ."باراك تلقى رفضا على ذلك العرض
  

  مسؤولية بالده" إسرائيل"الرئيس األلماني يرى أمن  .61
الرئيس األلماني كريستيان فولف، أكد     ، أن   )وكاالت(، نقالً عن    29/11/2010،  الخليج، الشارقة  ذكرت

ـ   "شمعون بيريز، إن    " اإلسرائيلي"أمس، أثناء محادثات مع نظيره       ه تقـع علـى عاتقهـا       ألمانيا تعتبر ان
  ".في الوجود واألمن" إسرائيل"مسؤولية تتعلق بحق 
 أشهر فقط على توليه مهام منصبه هي بمثابة إشارة تؤكـد            5بعد حوالي   " إسرائيل"ورأى أن زيارته إلى     

والتـي  " إسـرائيل "المسؤولية تجاه   "وأضاف أن   " . في البقاء " إسرائيل"المسؤولية األلمانية لضمان حق     "
التصدي لمعاداة السامية واالهتمام بالعالقة مع الجالية اليهودية، هي حجر زاوية فـي الـسياسة               تتضمن  
  " .األلمانية

على المدى البعيد إال من خالل تحقيق سالم يستند إلى إقامة           " إسرائيل"إال أنه أكد أنه ال يمكن ضمان أمن         
  " . إسرائيل"دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنباً إلى جنب مع 

  قال إن التذكير بجرائم النازية أولوية"
      رئيس ألمانيا يلتقي بيريز بالقدس 

الرئيس األلماني أكد عقـب     ، أن   وكاالت، نقالً عن    29/11/2010،  موقع الجزيرة نت، الدوحة    وأضاف
اجتماعه اليوم بالقدس المحتلة مع الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز، ضرورة تحقيق سالم عادل يمكـن               

نيين واإلسرائيليين بمقتضاه العيش داخل حدود معترف بها، مع ضرورة إبداء إسرائيل تعاونا بناء              للفلسطي
  .في موضوع االستيطان

 إلى استئناف مباحثات السالم بين اإلسرائيليين       "إسرائيل"ـوكان الرئيس األلماني دعا في مستهل زيارته ل       
  . في بناء المستوطنات"سرائيلإ"والفلسطينيين المتعثرة بسبب الخالف بشأن استمرار 

وأشار فولف إلى إمكانية ضياع فرص التوصل إلى حل، ما لم تظهر األطراف جميعا االستعداد للتوصل                
  .إلى حل وسط

  
   اإلسرائيلي يتعارض مع روح قرارات األمم المتحدة"قانون االستفتاء": الصين .62

نزاع بين إسرائيل، والدول العربية مـن       جددت الصين اليوم األحد، دعوتها إلى ضرورة تسوية ال        : بكين
  .خالل المفاوضات، معربه عن انتقادها للخطوات اإلسرائيلية التي من شأنها إعاقة عملية السالم

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي فى معرض تعقيبه على مشروع                 
ي، يوم االثنين الماضي، ويطالب بإجراء إستفتاء علـى         القانون االسرائيلي الذي مرره الكنيست اإلسرائيل     

تقدمها الحكومة اإلسرائيلية عن األرض في القدس الشرقية للفلسطينيين أو فـي مرتفعـات              ' أية تنازالت '
الجوالن لسوريا، ويشترط الحصول على موافقة أغلبية ثلثي الرأي العام االسرائيلي فـى حالـة تـسليم                 

  .أراض لفلسطين وسوريا
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إن القانون يتعـارض مـع روح       'ل هونغ، في تصريح نشرته وكالة أنباء الشرق األوسط المصرية،           وقا
قرارات األمم المتحدة، واليمكن أن يغير حقيقة أن القدس الشرقية ومرتفعات الجوالن أراض لدول عربية               

  .'إحتلتها إسرائيل
م المتحدة ذات الصلة، وكذا المبادئ      إن الصين تدعو إسرائيل الى إتباع قرارات األم       'وأضاف هونغ قائال    

المتفق عليها فى القوانين الدولية من أجل التسوية المالئمة لنزاع األراضي من خالل المفاوضات وصوال               
  .'الى تحقيق السالم الشامل والدائم في الشرق األوسط

28/11/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية   
  

  و في غزة إلى رفع الحصار وتحقيق المصالحة يدعأوروبيوفد برلماني  .63
دعا نواب أوروبيون يزورون قطاع غزة حالياً للتضامن مع الشعب الفلسطيني الى رفع الحـصار               : غزة

  .عن القطاع من دون قيد أو شرط، والتوصل الى مصالحة وطنية فلسطينية
مس في زيارة تستغرق ثالثة     وزار الوفد الذي وصل الى القطاع عبر معبر رفح الحدودي فجر أول من أ             

أيام، مقر المجلس التشريعي في مدينة غزة حيث التقى عدداً من نواب المجلس من حركة حماس والنائب                 
  . المسيحي عن دائرة مدينة غزة حسام الطويل

وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئـين  «وكان في استقبال الوفد التضامني األوروبي مسؤولون في   
الهدف من زيارتنا هو متابعة واستكمال أهـدافنا        «وقال رئيس الوفد دي روز إن       ). أونروا(» ينيينالفلسط

وأوضـح أن   . »ومتابعة األحداث واإلطالع على األوضاع بأم أعيننا لكتابة تقارير كاملة عن وضع غزة            
 بل ستمتد   هذه الزيارات ستشمل كل المؤسسات والشرائح والمنظمات والفصائل ولن تقتصر على غزة،           «

ضرورة رفع الحصار عن غزة مـن دون قيـد أو           «وشدد على   . »إلى رام اهللا والقدس والضفة الغربية     
  .»المصالحة بين حماس وفتح ألنها أساس القضية الفلسطينية«كما دعا الى التوصل الى . »شرط

29/11/2010، الحياة، لندن  
  

  الستيطانازمة يجاد مخرج ألتضافر الجهود الدولية إلت يجب أن: بريطانيعضو برلمان  .64
 وزير الشؤون الخارجيـة الـدكتور        خالل لقائه  أكد عضو البرلمان البريطاني ريشارد بوردين     : رام اهللا 

 على أهمية إيجاد حـل عـادل للقـضية الفلـسطينية            ،رياض المالكي امس بمقر الوزارة بمدينة رام اهللا       
اتجة عن االستمرار في االسـتيطان وتحقيـق        وضرورة تضافر الجهود الدولية إليجاد مخرج لالزمة الن       

  .أهداف الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته وفقا لقرارات الشرعية الدولية
29/11/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا  

  
   توقع على نداء لوضع حد لإلعتداء على الصحفيات الفلسطينياتدولية منظمة 43 .65

 منظمة أخـرى أعـضاء فـي        43مع  ) مدى(نمية والحريات اإلعالمية    وقع المركز الفلسطيني للت   : غزة
، على نداء موجه إلى السيدة ميشال باشـليه         )ايفكس(الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير      

، بمناسبة اليـوم    )نساء األمم المتحدة  (نائب األمين العام للمساواة بين النوعين االجتماعيين وتدعيم النساء          
  . لمي إلنهاء العنف ضد المرأة الذي يصادف اليومالعا

إن أعضاء الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حـول حريـة          :"نسخة عنه " سما"وجاء في النداء الذي وصل      
، من بينهم مجموعة العمل على قضايا النوع االجتماعي، يأملون في لفت انتباهك             )أيفكس(الرأي والتعبير   

, في مجتمعاتنا والالتي يتعرضن لهجمات متعمدة بسبب نوعهن االجتمـاعي         إلى وضع العديد من النساء      
ذلك الوضع ينتشر أكثر في البلدان التي ال تتمسك بحرية التعبير ولألسف في كثير من أنحاء العالم تعني                  
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ثقافة اإلفالت من العقاب والنظام القضائي الضعيف أن تذهب غالبية الجرائم ضد النـساء دون تحقيـق                 
  ". قاب مرتكبيهاودون ع

لقد حان الوقت للحكومات والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني كي يتخذوا تـدابير            "واختتم البيان بالقول    
  ". ملموسة لوضع حد للفظائع التي تواجهها زميالتنا في سياق عملهن

التهديـد  وقد أرفق مع النداء استعراض لحاالت مجموعة كبيرة من الصحفيات اللواتي تعرضن للعنف أو       
والكاتبة والـصحفية   , بالعنف، خالل العام الحالي ومنهن الصحفية دياال جويحان في مدينة القدس المحتلة           

  أسماء الغول من غزة
29/11/2010، وكالة سما اإلخبارية  

 
  "إسرائيل"طائفة األميش تزور القدس المحتلة لدعم  .66

 ممثلو طائفة األميش المنقطعـون عـن        ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست صباح اليوم ان      : القدس المحتلة 
الحضارة ممن يسكنون أمريكا وسويسرا قاموا بزيارة الحائط الغربي في القدس بعد أن وصلوا راكبـين                

، وأعربـوا عـن     "إسرائيل"المواصالت العامة للمرة األولى، وتهدف زيارتهم لتقديم الدعم لليهود ولدولة           
  .أسفهم ألنهم ظلوا صامتين خالل الهولوكوست

إنهم جاءوا للتضامن مع إسرائيل لدعم      :" وقال حاخام الحائط شموئيل رابينوفتش الذي رافقهم في الزيارة        
  "الشعب اليهودي ودولة إسرائيل ، وهذا ما لم يفعلوه في الماضي

وتعهد ممثلو الطائفة بأن يرفعوا صوتهم من اآلن فصاعدا من أجل دعم إسرائيل للوقوف في وجه حملـة       
  .لتي يقودها الرئيس اإليراني أحمدي نجاد وآخرون غيره الكراهية ا

29/11/2010، وكالة سما اإلخبارية  
 

   في الملف األمنيالفلسطينيينرأي  .67
  مصطفى اللداوي . د

لعل الملف األمني هو العقبة الكأداء التي تعترض سبيل الحوار الوطني الفلسطيني، وتحول دون توصـل                
فاهم مشتركة، وتضيع أي فرصة للتفاهم واللقاء، وتعقد أي مقترح يحاول           الفرقاء الفلسطينيين إلى صيغة ت    

أن يتجاوز الصعاب والعقبات، وتنسف أي جهود للوساطة أو التقريب بين وجهـات النظـر المختلفـة،                 
وتجعل من التفاهم واللقاء حلماً بعيد المنال، مالم يتم تسوية الخالفات األمنية القائمة بين الفـريقين، كمـا                  

عل من االتفاق والمصالحة وهماً وسراباً عندما يشاع عن قرب التوصل إلى إتفاق بين الفـريقين، ألن                 تج
الملف األمني يتكفل في العادة بإعادة خلط األوراق من جديد، ونسف الجهـود التـي بـذلت، وشـطب                   

ن قلـوب   التفاهمات التي تم التوصل إليها، وإعادة عجالت العربة إلى الـوراء، ليعـود اليـأس فيـسك                
الفلسطينيين، وتغيب الفرحة التي كانت تجاهد لترتسم على شفاه المعذبين، بعد طول انتظارٍ، لسنوات قـد                

  .امتدت، وتركت آثارها على مختلف جوانب الحياة الفلسطينية
وليس غريباً أن يكون الملف األمني هو حجر الزاوية في الحوار الوطني الفلسطيني، واألساس الذي يبنى                

 التفاهم الفلسطيني، والقاعدة التي يحتكم إليها المتحاورون في مواصلة الحـوار، وعقـد اللقـاءات،                عليه
واالتفاق على المواعيد، وتحديد جدول األعمال، والحكم في نهاية المطاف على نتائج الحـوار، فـالملف                

ح األطـراف قـوة،     األمني هو األساس في ضبط العالقة بين الفلسطينيين أنفسهم، وهو الملف الذي يمـن             
ويميزهم عن بعضهم البعض، فالذي يملك القرار األمني، يملك ناصية القـوة علـى األرض، ويفـرض                 
شروطه على الفرقاء، ويحدد بنفسه المسارات والسياسات، وهو الذي يملك قـرار الـسجن واالعتقـال،                

ها وأهميتها، وهو الذي    وقرار الحرية واإلفراج، وهو الذي يتحكم في المعلومات ومصادرها، ومدى سريت          
يتحكم في حريات المواطنين الشخصية، فيراقب من شاء، ويسجل ويدون على من شاء، ويحـتفظ فـي                 
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أرشيفه األمني بصورٍ وتسجيالت، لمسلكيات وممارسات، يـرى فيهـا مخالفـات وتجـاوزات، ليعـود                
، ليتعاملوا معه كعمالء،    ويستخدمها ضد المواطنين، كنقاط ضعف، فيمارس عليهم ضغوطاً غير أخالقية         

ويتعاونوا معه كعيون، لجهة تقديم المعلومات، بل والمبادرة إلى جمع المعلومات عن الفرقاء والخـصوم               
واألصدقاء والحلفاء معاً، في ممارسة دنيئة أشبه ما تكون بممارسات االحـتالل، وسـلوكيات أجهزتـه                

  .في أوحال العمالة والجاسوسيةاألمنية، التي نجحت في اإليقاع بعشرات الفلسطينيين 
فالذي يملك الملف األمني، ويدير دفة األمن في مناطق السلطة الفلـسطينية، هـو الـسجان والمحقـق                  
والقاضي، وهو الشرطي ورجل األمن في الشارع، وهو الذي يملك الحق في التوظيف واإلقالـة، وهـو                 

للمرضى بالعالج، والمحتجـزين بالـسفر،      الذي يملك أمر المساعدة والحرمان، وهو الذي يقرر السماح          
وهو الذي يطلب فتح البوابات المغلقة، والحدود الموصدة، والذي يملك السلطة األمنية هو الـذي يـدير                 
العملية التعليمية، ويضع المنـاهج والدراسـات، ويوجـه األسـاتذة والمعلمـين، ويعاقـب المخـالفين                 

تمين إلى تيارات أخرى، وفصائل معارضة، وهـو        والمعترضين، ويفصل المعارضين والخصوم من المن     
الذي يملك نواصي التجارة، ويسيطر على حركة رأس المال، ويفرض الضرائب، ويجبي من المواطنين              
الرسوم والدمغات ومختلف أنواع الدفعات المالية، وهو الذي يـصدر موافقـات االسـتيراد، وأذونـات                

كون وحدهم االحتكارات دون غيرهم، وهم الذين يحـددون         التصدير، وسدنة الملف األمني هم الذين يمتل      
أسهم المستفيدين، ونصيب الساكتين والصامتين، وحصص الحاكمين وأصحاب القرار، وأنـواع الـسلع             

  .المحتكرة
سدنة الملف األمني هم المنسقون األمنيون مع االحتالل، هم الذين يمارسون جريمة التخابر مـع العـدو                 

مة الجاسوسية والعمالة، ودون أن يكونوا عرضة للمساءلة أو المحاكمة، وهم الذين            دون أن توجه إليهم ته    
يوشون بالمقاومين، ويبلغون عن المطلوبين، ويساعدون أجهزة العدو األمنية في مالحقـة المطلـوبين،              

برة العتقالهم أو قتلهم سواء، وهم الذين يشتركون مع جيش العدو في دورات أمنية، لكسب المزيد من الخ                
في التضييق على الشعب، والنيل من نشطاءه، وهم الذين يتباهون بالتقاط الصور مع قادة أجهزة العـدو                 
اإلسرائيلي األمنية، دون أن تظهر على مالمحهم ووجوههم أمارات الكره للعدو، أو الغيظ منـه، وإنمـا                 

الطعام والشراب، في جلسات    البسمة تعلو شفاههم وهم يتبادلون معهم أطراف الحديث، أو يتناولون معهم            
  .حميمية، ولقاءات ودودة، وكأن جليسهم ال يرتكب جريمة القتل المتعمد ضد شعبهم ووطنهم وقضيتهم

المستفيدون من االمتيازات األمنية قلة من الفلسطينيين، وهم الطبقة الحاكمة المسيطرة، حكومية وحزبية،             
اورون، ويقترحون الحلول والمخارج، ويجترحـون      رسمية وفصائلية، وهم وحدهم الذين يفاوضون ويح      

األفكار واألراء، ويضعون التصورات والمقترحات والرؤى، وبعضهم ال يعرف عن الملف األمني سوى             
امتيازاته، وال يعرف عن أصول الملف األمني إال أركان منافعه الشخصية، وضمان مصالحه، واستمرار              

المالية، فكلهم في سباق محمومٍ لكسب المزيد، ونيل الجديد، دون          إدراره للمال في جيوبه وأرقام حساباته       
مراعاة لحاجة المواطنين، وطموحات أبناء الشعب الذي يتبارون في حكمه، ويتنافـسون فـي سـجنه،                
ويتصارعون في السيطرة على مصالحه وخيراته وأرزاقه وقوت نساءه وحليب أطفاله، والسيطرة علـى              

اعدات الخيرية، ووضع اليد على أموال الدعم، أو توظيفها في دائـرة الكـسب              المعونات الدولية، والمس  
  .الحزبي، ونيل التأييد السياسي

ال أحد يسأل العامة عن رأيهم في األمن، مفهومه وعقيدته ودوره ومكوناته، ومهامه وواجباتـه، وعـن                 
 اإلسرائيلي، فعامة الفلسطينيين    اآلراء الممكنة لتحسين دوره، وإبعاده عن دور العمالة والتعاون مع العدو          

ال يأبه بهم أحد، وال يسألهم عن رأيهم أحد، رغم أنهم هم وحدهم المتضررين من األمن، وهـم وحـدهم          
السجناء والمعتقلين، وهم وحدهم المحرومين من السفر والتعليم، والمحرومين من الوظيفـة والراتـب،              

حاب الحق الحصري في تقرير ماهية المفهوم األمني،        والممنوعين من المساعدة واالغاثة، فرغم أنهم أص      
لجهة النظرية والممارسة، إال أن أحداً ال يسألهم، وال يعبأ بموقفهم، رغم أنه الموقف األنظف واألطهـر                 
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                 إلـى حزبيـة واألصدق، واألكثر نقاءاً ووطنية، واألكثر حرصاً على مصالح الشعب كله، دون إلتفـات
، أو حسابات شخصية ضيقة، أو مصالح فئوية سيئة، ولذا آمـل فـي سلـسلة        مقيتة، أو فصائلية مريضة   

مقاالت آتية، أن أنقل للمتحاورين والمراقبين معاً، وجهة نظر العامة الصادق، في الملف األمني الشائك،               
  ".رأي الدهماء"وإن كان يحلوا لبعضهم أن يطلق على رأيهم 

  28/11/2010، المستقبل العربي
  

   الحرب ترتفع االرباحهوالامع ازدياد  .68
  روبرت فيسك

" فلـسطين /"بما ان في الشرق االوسط الكبير ثالثة صراعات حالياً، في افغانستان والعـراق واسـرائيل              "
  .وربما حربا لبنانية اخرى في طور الصيرورة، فقد يكون القاء نظرة على كلفة الحرب فكرة جيدة

اق، واعداد غير معروفة في افغانستان وشخص واحـد          شخصاً في العر   80 –لست اعني الكلفة البشرية     
انني ما زلت مهووساً بمطالبـة المملكـة العربيـة          .  وانما الكلفة الملية   –) حالياً" (فلسطين/"في اسرائيل 

: فقد ذكَر الملك فهد صدام حسين متسائالً      . 1990السعودية باموالها بعدما غزا صدام حسين الكويت في         
 25734885,80ية السعودية حرب السنوات الثماني ضد ايران بما يـصل الـى             الم تمول المملكة العرب   

  دوالر؟
 مليار دوالر لصدام كـي يـذبح        25انه لسخاء كبير ان يقدم خادم الحرمين الشريفين، في مكة والمدينة،            

  . سنتاً االضافية تنم عن قدر قليل من الطمع80 بالرغم من ان المطالبة بالـ–اخوة مسلمين 
- مليار دوالر على دعم العمليـة االنغلـو        84منا نتحدث عن الجشع، فلنذكر ان العرب انفقوا         لكن ما د  

 أي ثالثة اضعاف ما قدمه فهد لصدام في الحرب مع ايران            – 91-1990اميركية ضد صدام حسين في      
 مليـار   620واجماالً تكبد العرب خسارة مقـدارها       .  مليار دوالر  5،27 وبلغ نصيب السعودية وحدها      –

.  وتم دفعها كلها تقريباً للواليـات المتحـدة وحلفائهـا          – 1990دوالر بسبب الغزو العراقي للكويت في       
 من ان المملكة العربية السعودية والكويـت مـا زالتـا            1991) اغسطس(وكانت واشنطن تشكو في آب      

ـ  لـربح كمـا    ويبدو ان الحروب الغربية في الشرق االوسط يمكن خوضها ل         .  مليار دوالر  5،7مدينتين ب
كان ذلك سيـساعد    . وكان من الممكن ان تجلب لنا حرب العراق ربحاً لو لم تنته الحرب بكارثة             . للنصر

  .على االقل في في تمويل الحقن االميركي المستمر السرائيل باالموال النقدية في حروبها الكارثية
 مليـار   100 اكثر من    1949يل منذ   وفقاً للمؤرخ االسرائيلي ايالن بابيه، قدمت الواليات المتحدة السرائ        

 أي اكثر مما تعطيه واشنطن الى شـمال افريقيـا،           – مليارات دوالر كقروض خاصة      10دوالر كمنح و  
ـ   . واميركا الجنوبية وبلدان الكاريبي     مليـار   5،5 الماضية اعطي ما مجموعه      20وعلى مدى السنوات ال

د ايذاء النفس، من الضروري ان نقرأ رقـم         ولكن، لمجر . دوالر الى اسرائيل لتمويل مشتريات عسكرية     
.  دوالر 000،12،  000،  000،000 انها تقـدر بنحـو       – 1991الخسائر في الشرق االوسط برمته منذ       

 تريليون دوالر، واذا لم تصدقوني، فالقوا نظرةً علـى كتيـب صـغير اصـدرته            12نعم، المجموع هو    
وقد برزت احصاءيتها هذه في عنـاوين       . طويلةقبل مدة ليست    " المجموعة االستراتيجية نصف الشهرية   "

دبابـات  "عدة ولكنها نسيت الى حد بعيد، ربما ألنها نشرت في مومباي البعيدة وليس من خالل احـدى                  
ولكن االحصائية مولت، بين جهات اخرى، من وزارتـي         . االميركية المنافية للعقل، كما اسميها    " التفكير

هنود بارعون في االمور المالية، كما نعلم بينما ننتظر خوفـاً مـن             وال. الخارجية النرويجية والسويسرية  
  .نهضتهم االقتصادية المتفوقة

وعليه فان حربا جديدة بين اسرائيل وحزب اهللا قد تندلع قريبا، فدعونا نلقي نظرة على التكاليف الخيالية                 
ـ          "16-إف"لكل هذه الطائرات من نوع       ت االرض،  ، والـصواريخ وقنابـل اختـراق التحـصينات تح
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والصواريخ االيرانية الصنع، والمصانع اللبنانية وقرى لبنان وبلداته وجسوره ومحطات توليـد الطاقـة              
  ومحطات النفط

  سباق التسلح على أشده
ـ    1300 من دون ان نشغل انفسنا باالشارة الى الـ          –المهدمة فيه     قتيل اسـرائيلي    130 قتيل لبناني او ال

 ومن دون ان ندخل في حسابنا خسارة السياحة والتجـارة           –وا اال بشرا     فهؤال ليس  2006في حرب العام    
ـ 2006وقد قُدر اجمالي الخسائر اللبنانية في العام        . في الجانبين   مليار دوالر والخسائر االسرائيلية     3.6 ب

 وهكذا تكون اسرائيل قد فازت في حساب االموال، رغم ان جيشها من الرعـاع               – مليار دوالر    1.6بـ
  .ل شيء على ارض المعركةافسد ك

) بتمـويلهم لالسـرائيليين   (اال ان دافعي الضرائب االميركيين كانوا من بين الذين سددوا تلك التكـاليف              
بتمويلهم (وكذلك الحال بالنسبة لدافعي الضرائب االوروبيين وللحكام العرب ولغريبي االطوار في ايران             

  .ى تهديم ما اعاد دافع الضرائب االوروبي بناءهوهكذا يعمل دافع الضرائب االميركي عل). للبنان
فواشنطن تمول االسلحة لنسف المشاريع التي يمولها االتحاد االوروبـي،          : وينطبق هذا الوضع على غزة    

اال ان صـانعي االسـلحة االميـركيين      . ويعيد االتحاد االوروبي بناءها قبل ان يعاد تدميرها من جديـد          
نتيجة الحرب اللبنانية، وكذلك االمر بالنسبة الى تجـار الـصواريخ            - يا للهول    -يحصلون على ارباح  

  .االيرانية والصينية، ولكن في حدود اقل
 450 في لبنان، فسنجد ان الجسور والطرقـات تكلفـت           2006واذا نحن حللنا ارقام الخسائر في حرب        

عسكرية فتكلفـت مبلغـا     اما المؤسسات ال  .  مليونا، والمساكن مليون دوالر    419مليون دوالر، والمنشآت    
وبصورة اجمالية فان   .  مليون دوالر  300ويبدو ان حزب اهللا صرف      .  مليون دوالر  16زهيدا يصل الى    

.  مليونـا  175 مليونا، وتسرب النفط يكلـف       454 مليونا وتصليح البنية التحتية      319اعادة البناء تكلف    
 52(، والمدنيين المـشردين     )ون دوالر  ملي 4.6(والمضحك المبكي، ان باالمكان اضافة حرائق الغابات        

غير ان أفدح الخسائر كانت في مجال السياحة حيث بلغـت  ).  مليونا170(ومطار بيروت ) مليون دوالر 
  . مليارات دوالر4 – 3ما بين 

خـدمات الحكومـة    " مليـار دوالر، وفـي       1.4فقد خسرت في ميدان الـسياحة       : ولنتحول الى اسرائيل  
 مليـون   335.4 مليار دوالر، وتعويضات جرى دفعها       1.4واالعمال التجارية    مليونا،   460" والطوارئ

ويحق لنا ان نتساءل ماذا يعتمل في صدور االسرائيليين وحزب اهللا           .  مليونا 18دوالر، وحرائق الغابات    
 في المائة من اجمالي النـاتج المحلـي،         1.5ضد الغابات؟ وبصورة اجمالية، فان خسائر اسرائيل بلغت         

  . في المائة من اجمالي الناتج المحلي8 ولبنان
 الرابحون هم صانعو االسلحة، والمغامرون هـي        –في الشرق االوسط    " سباق التسلح "ولنلق نظرة على    

ووفق ما جاء في تقرير مومبـاي فـان المملكـة           ". جماهيرها المتراصة "دول المنطقة، وبطبيعة الحال     
 مليار دوالر فـي الـسنة،       30 مليار الى    18 من   2006 و 1996العربية السعودية قفزت خالل عقد بين       

 مليـارات  3اما ايران فقفزت من   .  مليار دوالر  60وهي تتفاوض مع الواليات المتحدة على صفقة بقيمة         
والواقع ان هناك مقارنة مثيـرة      .  مليار دوالر  12 مليارات الى    8 مليارات دوالر، واسرائيل من      10الى  

 2007 و   2000ات التوجه الديمقراطي التي اطلقتها اسرائيل في االعوام         لالهتمام بين عدد الصواريخ ذ    
وقد بلغت رقما عبثيا    " حماس" صاروخا، وبين الصواريخ الشريرة االرهابية التي اطلقتها         34050 وهو   –

  .2333هو 
 ايلـول   11ففـي   . اخرى من الرعب المالي واالجتماعي باالضافة الى هـذه القائمـة          " مشهيات"وهناك  

، وفـي   "ممنوعون من الـسفر جـوا     " شخصا فحسب على قائمة اميركا       16، كان هناك    2001) مبرسبت(
.  ألف 100 ارتفع بشكل مذهل الى      2008) اغسطس( وبحلول آب    594بلغ الرقم   ) ديسمبر(كانون االول   
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االميركية الى مليوني شـخص خـالل       " قائمة مراقبة االرهابيين  "وحاليا سيصل عدد الذين يسجلون على       
  .تينسن

 مليون دوالر، ودفعت    47.86 تكلفت عمليات قوات حفظ السالم في مرتفعات الجوالن          1974ومنذ العام   
 مليون دوالر لتغطية تكاليف قواتها في الجنوب اللبنـاني منـذ العـام           680.93االمم المتحدة بتردد مبلغ     

1978.  
ويحسن بـك   . ء مبعثرة بالطبع  محيطات من الدم، واشال   : وهكذا فان ما ستأتي به حرب على مقربة منك        

  ".انها عملية كبيرة، قد تحمل أرباحا في طياتها. ان تكون مستعدا ببطاقة االئتمان او دفتر الشيكات
  "ذي اندبندنت"

  27/11/2010، )االراضي المحتلة(القدس 
  

  وهواجس الُمحّبين ..  ورمزية القدس وقبة الصخرة"العربيوثائق البنك " .69
  راكان المجالي

نت رؤوس األموال والمصالح ال تعرف األوطان األرضية، فأوطانها بالضرورة موقتة، حيث تأمن             إذا كا 
مضطّرة ألن يكون لها أوطان أرضـية، حيـث النـاس           » البنوك«وتنشط وتتضاعف، فإّن المصارف و    

 ال بّد   »النقد والصيرفة «لكنّها أيضاً تعرف، ومنذ أقدم العصور، أّن أعمال         . والعمالء واألعمال والتجارة  
والحكايات التاريخية، في   . لها من المرور عبر السياسة والسلطة، التي تحمي وتُشرع وتنهب أحياناً أيضاً           

  ... هذا السياق، أكثر من أن تُحصى
ـ             النفط والسالح  «عربياً، ومنذ نشأة الدولة القطرية في بالدنا، تداخلت، وبشكل كبير، أعمال المصارف ب

، »القـضية الفلـسطينية   «وألسباب معقّدة، كانت    . ل بها من أعمال فرعية أو مكّملة      ، وما يتّص  »والسياسة
بصفتها العنوان السياسي األبرز لكّل مشكالت المنطقة وصراعاتها، ميداناً بارزاً لـذلك التـداخل، ومـا                

رة وهنا، فإّن كل مؤسسة مالية أو شبه مالية عربية كبي         . ارتبط به من هواجس وشكوك وإشاعات وحقائق      
تحمل قدراً ما من الغموض واألسئلة الحائرة، حول أعمالها وظروف نشأتها التاريخية، ذلك أن الـشفافية                

  ..! في العمل والسياسة أمر طارئ على ثقافة العمل العربي العام، ويشوبها الكثير من الترّدد حتى اآلن
العالميـة المـستمرة، وانهيـارات      ضمن مناخ ثقافة معرفية كهذه، وبعيداً عن مالبسات األزمة الماليـة            

، كبرى المؤسسات المصرفية العربيـة، إلـى        »البنك العربي «األميركية المتوالية، تعود حكاية     » البنوك«
  . واجهة األحداث مجدداً

فمن المعروف، أّن البنك العربي بدأ أعماله كبنك فلسطيني في مدينة القدس المحتلّة، منذ مطلع الثالثينيات                
واكتسب . عشرين، بترخيص من سلطات االنتداب البريطاني، التي كانت تحكم فلسطين آنذاك          من القرن ال  

، وسقوط مدن 1948مصداقية عالية، عند الشعب الفلسطيني ومن ثّم العربي، عشية النكبة الفلسطينية عام             
 حيفا ويافا وعكا تحت االحتالل الصهيوني، وذلك بإعادته ودائـع ومطالبـات عمالئـه، مـن العـرب                 

والفلسطينيين كلها، رغم استمرار المخاوف الناتجة عن استمرار العدوان اإلسرائيلي آنذاك، على ما تبقى              
وبقيام وحدة الضفتين، وتكّون المملكة األردنية الهاشمية، أصـبح البنـك           . من فلسطين وجوارها العربي   

ن يخضع شطرها الشرقي إلـى      مؤسسة مالية أردنية، مبقياً على مركزه الرئيس في مدينة القدس، التي كا           
وبسقوط الضفة الغربية، ومعها القدس الشرقية، تحت االحتالل اإلسرائيلي فـي العـام             . اإلدارة األردنية 

وبعد سنوات، أصبح فرع    . ، أبقى البنك فروعه عاملة هناك، بتوافقات دولية رعتها الدولة األردنية          1967
البنك الرئيسية، مع اإلبقاء على رمزية بقـاء فرعـه فـي    البنك العربي في عمان، عملياً، هو مقّر إدارة       

ولم يوقف ذلك آفاق توّسع البنك في أرجاء المعمورة، حيث فاق عدد فروعـه فيهـا                . القدس كمقر رئيس  
  . الخمسمئة فرع
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بقي البنك يحمل في ملكيته السمة العائلية، طوال فترة حياة مؤسسه عبد الحميد شومان، واستمّر ذلك في                 
وفي العقد األخير، بدأت ملكيـة      . ة إدارة إبنه األكبر عبد المجيد شومان، رغم أن انفصال األبن خالد           فتر

على نسبة كبيرة مـن     » عائلة الحريري «البنك، ومن ثّم إدارته ومدراؤه التنفيذيون تغيروا، فقد سيطرت          
ت إشاعات، حتى ال نقول     كما سر . أسهم البنك، في صفقات متتالية شابها الكثير من الغموض والتقّوالت         
  ..! تسريبات، تفيد بِنية اإلدارة ونقل مركزها الرئيس من عمان إلى بيروت

فرغم أّن البنك يعتبر قانونيـاً    . والحقيقة، أن مسيرة البنك لم تمّر من دون منغّصات، عبر تاريخه الطويل           
وهو ما  . يه، بحكم تأسيسه، كبنك فلسطيني    بنكاً أردنياً، ومنذ سنوات طويلة، إلّا أنّه شعبياً ال يزال ينظر إل           

برز مؤخراً، بشكٍل حاد، عند قيام البنك بإغالق فرعيه في خان يونس بقطاع غزة، في طريقه إلغـالق                  
فرعه األخير في مدينة غزة، ما أثار زوبعة من ردود الفعل والتكّهنات والتساؤالت، التي بقيت من دون                 

غرامة كبيرة على البنك، نتيجـة عزلـه        » ة النقد الفلسطينية  سلط«خصوصاً، بعد فرض    . إجابات شافية 
موظفي فرعي خان يونس المغلقين تعسفياً، باعتبار ذلك ضرباً بعرض الحائط للنظم والقوانين واللوائح،              

  . التي يخضع لها الجهاز المصرفي في أراضي السلطة الفلسطينية
رعيه، وإقصاء نحو مئة موظف من العاملين فيـه         وقد اعتبر محلّلون اقتصاديون أن قرار البنك بإغالق ف        

بالقطاع، في عملية فصل تعسفي، جاء على خلفية الدعوى القضائية المرفوعة ضده، في إحدى المحـاكم                
، عبر تقديمه تـسهيالت لمنظمـات       »إرهابية«األميركية في نيويورك، واتهامه بأنه يتعاون مع منظمات         

 البنك يريد أن ينأى بنفسه، عن منطقة يرى العالم أنها تقع تحت             ويؤكّد هؤالء أنّ  . تدعم منظمات مسلحة  
ـ    ، وبعيداً عـن    »نظيفاً«، وأن يحافظ البنك على نفسه       )أي حماس (» االرهاب«سيطرة منظمة موصوفة ب

  . الشبهات، بحسب مفاهيم السوق المالي العالمي
فـي غـزة، فـإّن      » حماس«وسلطة  في الضفة الغربية    » فتح«وبعيداً عن المناكفات التقليدية، بين سلطة       

، فـي مـسألة القـضية       »وضع البنك العربي حساس جـداً     «مسؤوالً في سلطة النقد الفلسطينية يرى أّن        
ألنه في حال خسارته لتلك القضية، فإن البنـك سـيكون           «بالذات، وذلك   » نيويورك«المرفوعة ضّده في    

  . »مهدداً بإغالق جميع فروعه في العالم كله؟
 في التكّهنات والشكوك، التي ُأثيرت حول البنك مؤخّراً، وأثارت استياء العديد من عمالئـه،               أما األبرز، 
الجمعية العامة للبنك، بإزالة صورة قبة الصخرة، كشعارٍ للبنك، مـن البطاقـات االئتمانيـة               «فهو قرار   
وتلـك مـسألة    ..! ، من وثائقه المتداولـة    »رفع اسم القدس كمركز رئيسي له     «، إضافة إلى    »الخاصة به 

استعصى على كثيرين قبولها أو فهمها، على أنها سياسة داخلية أو مهنية للبنك العربـي، بـل وربطهـا                   
وألمح آخرون إلى وجـود     . المرفوعة ضّده » نيويورك«بعضهم في سياق صفقة مشبوهة، تتصل بقضية        

زالته لكل رموز القدس    أصابع صهيونية ضاغطة، من خالل القضية المشار إليها، تقضي بتنازل البنك وإ           
  ..!! البصرية عن أوراقه ووثائقه، مقابل إسقاط القضية أو على األقل عدم المضي فيها

ـ                البنـك  «نتساءل، بمحّبة وخوف حقيقي، عن الهواجس المتزايدة في وجدان الناس، ألنّنا نعرفُ مـا لـ
ـ  من قيمة رمزية، في النفوس الفلسطينية والعربية،، كمكّون تار        » العربي الهوية العربيـة   «يخي أساسي ل

  ؟..!، التي ال تزال تُحارِب وتُكافح من أجل الوجود والبقاء معاً»الفلسطينية
  29/11/2010، السفير، بيروت

  
   سبيل االحتياجات األمنيةفيكيف الكفاح  .70

  دوري غولد
لسطينية بين  على نحو سليم حين طلبت الفصل في المفاوضات مع السلطة الف          ) إسرائيل(تصرفت حكومة   

  . مسألة األمن ومسألة الحدود والسيادة
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، من خالل تركيز المفاوضات فـي المرحلـة         )إسرائيل(على حسب نهج    . المصلحة اإلسرائيلية واضحة  
األولى على هذا الموضوع كان بوسعها أن تفحص مواقف السلطة الفلـسطينية فـي المـسائل المتعلقـة       

سطينية السيطرة اٍإلسرائيلية على المجال الجوي في الضفة الغربية         باألمن، بما في ذلك تجريد الدولة الفل      
وموافقة مبدئية على تواجد عسكري إسرائيلي فـي        ) مصلحة حيوية في الدفاع عن سماء الدولة      (والقدس  

  . المناطق التي اعتبرت دوما حساسة من ناحية إستراتيجية، كغور األردن
أن تتنازل لهم في    ) إسرائيل(صالح األمنية اإلسرائيلية لكان بوسع      لو أبدى الفلسطينيون اهتماما حقيقيا بالم     

  .المطالب اإلقليمية
غير أن المسألة هي هل ثمة مجال في المحادثات المستقبلية لمواصلة الفصل بـين الموضـوع األمنـي                  

  والموضوع اإلقليمي؟ 
. ين مفاهيم أمنية متعارضـة    في مسألة التسوية السياسية توجد منذ سن      ) إسرائيل(في الجدال السياسي في     

ـ         هذا الفهم يعتقد   . الذي وضعه يغئال الون   ) إسرائيل(على مدى سنوات طويلة ساد الفهم األمني التقليدي ل
أن تتطلع إلى أن تحقق في المفاوضات سيادة إسرائيلية في األمـاكن ذات المغـزى               ) إسرائيل(بان على   

  . األمني الصرف
لفهم المشكك بذلك والمدعي أنه يمكن التخلي عن مطالب إقليمية فـي            ولكن في السنوات األخيرة تعزز ا     

  .  مقابل ترتيبات أمنية داخل الدولة الفلسطينية67مناطق الضفة والقدس بل واالنسحاب إلى خطوط 
المشكلة هي أن تاريخ محاوالت من هذا النوع يدل على أن النجاح في مرابطة قوات عسكرية أجنبية في                  

هكذا هو المثـال فـي حالـة       . ة أخرى منوط بقدر كبير بوجود تهديد مشترك للدولتين        أرض سيادية لدول  
مرابطة القوات األمريكية في ألمانيا في فترة الحرب الباردة ضد االتحاد السوفييتي وفي كوريا الجنوبيـة                

  . حيال تهديد كوريا الشمالية
 توجد أسباب أخرى لمـاذا ال يمكـن         اآلن. غير أن الواقع الشرق أوسطي يختلف تماما في هذه الحاالت         

  . تبني النهج الذي يفصل بين الموضوع األمني واإلقليمي
أوال، اإلدارة األمريكية تطالب الطرفين باالنشغال منذ اآلن في تحديد الحدود للدولة الفلسطينية وهـي ال                

  . تقبل االقتراح اإلسرائيلي إلجراء نقاش منفصل ومسبق في الموضوع األمني
والفلسطينيين أن يبحثوا في موضوع األمن في إطار مفاوضات على          ) إسرائيل(ية واشنطن، على    من ناح 

وقـد ملـت اإلدارة     . كل المواضيع الجوهرية بما في ذلك الحدود، القـدس، الالجئـين والمـستوطنات            
  . التصريحات العمومية وهي تطالب اآلن باالنشغال بالخرائط

علنت معارضتها القاطعة لكل تواجد أمني إسرائيلي في نطاق الدولـة           ثانيا، السلطة الفلسطينية سبق أن أ     
في زيارته هذا الشهر إلى اتحاد اإلمارات احتج رئيس السلطة الفلسطينية محمـود             . الفلسطينية المستقبلية 

يريد أن يبقى لسنوات عديدة أخرى في المناطق الفلسطينية، بمـا           "عباس على أن رئيس الوزراء نتنياهو       
  . نهر األردن والتالل الغربية للضفة الغربيةفي ذلك 

فضال عن ذلك، فان رئيس شعبة االستخبارات األسبق اللواء احتياط اهرون زئيفي فركش أشار مـؤخرا                
، األمـر   "تسلح محـدود  "وبدال من ذلك يتحدثون عن      " التجريد"إلى أن الفلسطينيين يرفضون أيضا فكرة       
  . ية مدرعة وبسالح صاروخيالذي يساعدهم على التزود بمركبات حرب

في ضوء مواقفهم المتصلبة، من المعقول االفتراض بأنه حتى لو وافق الفلسطينيون بضغط أمريكي على               
، فـإن هـذه     ) قوات للجيش اإلسرائيلي في الغور، محطات إنـذار مبكـر          –مثال  (تواجد امني إسرائيلي    

) إسـرائيل (خلية في السلطة الفلسطينية وتبقى      الترتيبات األمنية سرعان ما ستتآكل كنتيجة للمعارضة الدا       
  .  دون سيطرة في مناطق إستراتيجية ودون ترتيبات أمنية–جرداء من هنا ومن هناك، بمعنى 
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مطالبة بان تفحص من جديد مواقفها في المسألة اإلقليمية واألمنية وذلك أيضاً انطالقـا              ) إسرائيل(ثالثا،  
تنظر السلطة الفلسطينية بجديـة فـي خطـوة         .  الصعيد السياسي  من تحليل السيناريوهات المحتملة على    

  ). إسرائيل(أحادية الجانب بدال من إمكانية المفاوضات مع 
 النقاش في مسألة الترتيبات األمنية ستدحر جانبا والفلسطينيون سيركزن الجهود           –ومعناها سرقة األوراق  

  . على تحقيق دعم دولي لمطالبهم اإلقليمية
  ة واضحة مطالب إقليمي

سيقف على شرفة في رام اهللا ويعلن عن إقامة دولة          " عباس"خطوة أحادية الجانب ال تعني بالضرورة أن        
إعالن عن دولة سيكون مثابة خرق أساس التفاقات أوسلو وكنتيجة لذلك عمال سياسـيا غيـر                . فلسطينية

  . الفلسطينية الجديدةقانوني يمكنه أن يؤثر على استعداد العديد من الدول لالعتراف بالدولة 
الـشرق  "وعليه، فليس مفاجئا أن رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض قال في مقابلـة مـع صـحيفة                  

، أنه ال يعتقد أن على الفلسطينيين أن يعلنوا رسـميا عـن             2010نوفمبر  / تشرين الثاني  18في  " األوسط
ى الطريق وأن يجندوا الـدعم الـدولي        إقامة دولة، بل أن يقيموا في المرحلة األولى مؤسسات الدولة عل          

كخطوة تمهيدية قبيل التوجه إلى مجلس األمن في األمم المتحدة كي يقرر بان السلطة الفلسطينية تستوفي                
  . شروط الدولة المستقلة

كنتيجة لتوجه فلسطيني إلى األمم المتحدة سيكون في مسألة الحدود          ) إسرائيل(أساس الجهد الذي بانتظار     
، أو على األقل أن يقلصوا، كل مطلـب إقليمـي           )إسرائيل(الفلسطينيون يريدون أن يحرموا     . المستقبلية

وهم يسعون إلى تحقيق دعم دولـي       . ممكن خلف الخط األخضر بما في ذلك في البلدة القديمة من القدس           
  دون أن يكونوا مطالبين بتقديم تنـازالت جوهريـة فـي           67لمطلبهم االنسحاب اإلسرائيلي إلى خطوط      
  . موضوع الالجئين أو في أي مسألة أخرى

إذا كانت األسرة الدولية سـتقتنع      . أن تعرض مطالب إقليمية واضحة    ) إسرائيل(حيال هذا السيناريو على     
سترد على أعمال فلسطينية أحادية الجانب من خالل تطبيق مطالبها في قسم من الـضفة               ) إسرائيل(بأن  

 المحالفة لها كفيلة بأن تضغط على الفلسطينيين أال يتخذوا خطوات           والقدس، فإن الواليات المتحدة والدول    
  . أحادية الجانب منذ البداية

ـ    في يوم صاف أن تعرض مطالب إقليمية في الضفة والقدس ردا على مبادرة             ) إسرائيل(ولكن ال يمكن ل
اتهـا بحـدود قابلـة      فلسطينية أحادية الجانب، إال إذا كانت مهدت التربة لذلك قبل األوان بعرضها ادعاء            

ـ          . للدفاع بدال مـن   ) إسرائيل(لهذا الغرض ينبغي خلق صلة بين الموضوع اإلقليمي والمصالح األمنية ل
  . إبقائهما موضوعين منفصلين

  "إسرائيل اليوم"
  28/11/2010، موقع فلسطين أون الين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

 
 

  

            42 ص                                     1980:         العدد       29/11/2010 اإلثنين :التاريخ

  :كاريكاتير .71
  

  
  29/11/2010، العرب اليوم، عّمان


